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eterne”,
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- Dacă în România se vând toate,
de ce, Popescule, alături de Elec-
trica şi CupruMin nu vindem şi con-
ducerea ţării?
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Preşedintele PSD Dolj, Ion Prio-
teasa, prezent, vineri seară, la o adu-
nare a PSD Calafat, la care au parti-
cipat aproximativ 100 de persoane, a
anunţat sprijinul pe care conducerea
organizaţiei judeţene îl oferă lideru-
lui social-democraţilor calafeteni,
Emil Popa, pentru a candida la funcţia de primar
din partea Uniunii Social Liberale.  Este următo-
rul oraş, după Craiova, în care USL Dolj are can-
didat unic la primărie.

“Mă simt bine ori de câte ori vin la Calafat,
pentru că atunci când văd atâţia oameni uniţi,
atâţia oameni de valoare, realmente mă încarc,
mă simt şi eu mai puternic. Acesta este momen-
tul zero al nostru în lungul drum spre Primăria
Calafat, pe care sunt convins că o vom obţine
pentru mulţi ani de acum înainte. Cu siguranţă,
împreună cu viitorul primar Emil Popa, vom
găsi soluţii la problemele calafetenilor. Domnul
Emil Popa candida la Primăria Calafat şi cu
sprijinul colegilor liberali, deci în numele
USL...”.

Ion Prioteasa, preşedintele PSD Dolj

Gelu Vişan
vrea şi el

E primăvară, ne spune ca-
lendarul, vremea de afară, dar
şi deputatul de Băileşti Gelu
Vişan, prin amnezia de care e
cuprins. Simţind bătaia peşte-
lui la întocmirea listelor de can-
didaţi în vederea alegerilor lo-
cale, parlamentarul menţionat,
tot mai bucălat şi mai odihnit,
şi la fel de ridicol, declamă pen-
tru un cotidian local: „De alt-
fel, sondajele de opinie arată,
cât se poate de clar, că sunt un
adversar redutabil pentru Ion
Prioteasa, pe care sunt convins
că pot să-l înving şi să pun ca-
păt conducerii PSD la Consiliul
Judeţean Dolj...”

Europarlamentarul Victor
Boştinaru avertizează:

„România este
codaşa UE la
capitolul absorbţie
a fondurilor
europene”

Libia: Triburile
rivale se luptă
între ele

Un acord de încetare a focului
a intervenit între triburile rivale,
care se confruntă violent, sâmbă-
tă, la Sebha, în sudul Libiei. Lup-
tele au provocat aproape o sută de
morţi şi zeci de răniţi. Cel puţin 16
persoane au fost ucise sâmbătă, în
luptele care au opus pe cei din tri-
bul Tubu, în majoritate musulmani,
triburilor  arabe,  potrivit AFP, în
baza consultării surselor locale şi
medicale. Victimele se adaugă bi-
lanţului de 70 de morţi şi 150 de
răniţi, pe care guvernul îl anunţase
miercuri seara. „Nu am putut dormi
de vineri seara.

Victor Rebengiuc
şi Mariana Mihuţ,
î n  „Căsătoria”
de Gogol, pe
scena craioveană
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$1 EURO ...........................4,3791 ............. 43791
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însorit1 dolar SUA.......................3,2805........32805
1 g AUR (preþ în lei).......175,3292......1753292

Cursul pieþei valutare din 2 aprilie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a anun-
þat, într-o conferinþã de presã, cã, începând
de ieri, România este, oficial, în recesiune,
dupã douã trimestre consecutive cu scã-
dere economicã, el apreciind cã aceastã
realitate este influenþatã ºi de „inconsec-
venþa ºi lipsa de strategie economicã” a
Guvernului. „Este 1 aprilie, aº fi preferat
sã fie o glumã. Dar nu este deloc o glumã,
este o realitate tristã, care nu ne permite
sã facem foarte multe glume de 1 aprilie:
de azi, în mod oficial, România este în re-
cesiune. Dupã douã trimestre consecutive
cu scãdere economicã, este o realitate”, a
spus Ponta. El a avertizat sã nu ne lãsãm
pãcãliþi de actuala putere, care va spune
cã þara noastrã „este tehnic în recesiune
sau cã este statistic în recesiune”: „De câte
ori avem o creºtere de 0,01 la sutã, am
ieºit din crizã ºi suntem pe drumul cel bun.
Când suntem în recesiune, e doar o scã-
dere statisticã, sau tehnicã, nu mai ºtiu cum
spun cei de la putere”.

Ponta: De ieri, „România este în recesiune”, din nouPonta: De ieri, „România este în recesiune”, din nouPonta: De ieri, „România este în recesiune”, din nouPonta: De ieri, „România este în recesiune”, din nouPonta: De ieri, „România este în recesiune”, din nou
USL depune moþiune
de cenzurã pe 17 aprilie

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a
declarat cã USL va depune moþiune
de cenzurã pe 17 aprilie, iar documen-
tul va consemna nu doar „cedarea
premierului Ungureanu în faþa
UDMR”, în chestiunea UMF Târgu
Mureº, ci ºi „cedarea în faþa interese-
lor strãine, de a vinde ce a mai rãmas
din resurse”, referire la vânzarea unui
pachet de acþiuni Transelectrica ºi a
rezervelor de cupru, respectiv a com-
paniei Cupru Mind. „De mâine (n.r. -
astãzi) începând, având în vedere noile
realitãþi de la Camerã ºi de la Senat,
vom pregãti moþiunea de cenzurã, care
va fi depusã imediat dupã Paºte, pe
17 aprilie”, a declarat, ieri, într-o con-
ferinþã de presã, Victor Ponta.
Piedone „este un candidat
impus”

Preºedintele PNL Sector 4, Geani
Dinu, a declarat, sâmbãtã, pentru
Mediafax, cã PNL Sector 4 nu nego-
ciazã politic cu primarul Cristian Po-
pescu-Piedone, care este un candi-
dat impus. „PNL Sector 4 nu nego-
ciazã politic cu Popescu-Piedone, care
este un candidat impus. Îl vom susþi-
ne atât cât se va putea. De negocieri
politice cu Popescu-Piedone nici nu
poate fi vorba, deoarece a demon-
strat cã este un om lipsit de orice fel
de credibilitate”, a declarat Geani
Dinu. El a afirmat cã actualul pri-
mar al Sectorului 4, Popescu-Piedo-
ne, se prezintã, în continuare, ca un
primar independent. Deºi nu-i neagã
capacitãþile administrative, Geani
Dinu apreciazã cã Piedone nu este
„omul cu care te poþi aºeza la masã
pentru o discuþie politicã serioasã”.
Primarul Piedone, fost lider PC, dar
care îºi anunþase candidatura din par-
tea UNPR în 2012, va „concura”
din partea USL pentru un nou man-
dat, conform anunþului fãcut vineri
de liderul PSD, Victor Ponta.

Preºedintele PD-L Bucu-
reºti, Elena Udrea, a declarat,
sâmbãtã, cã PD-L Bucureºti
nu va mai semna protocolul pe
care urma sã îl încheie pentru
localele din Capitalã, cu
UNPR, PNÞCD ºi PER. Ea a
menþionat cã aceastã decizie a
fost luatã în urma „modificãri-
lor” intervenite în filiala UNPR
Bucureºti, trimitere la faptul
cã primarul Sectorului 4,
Cristian Popescu Piedone, va
candida din partea USL pentru
un nou mandat ºi nu din
partea UNPR, aºa cum se
anunþase. „Am avut, pânã azi,
discuþii avansate cu colegii de
la UNPR, PNÞCD ºi cu cei de
la PER, dar, în urma modificã-
rilor intervenite în filiala
UNPR Bucureºti, am decis cã
protocolul pe care trebuia sã îl
semnãm astãzi nu va mai fi
semnat, iar alianþa pe care
urma sã o facem azi nu se va
mai face”, a spus Udrea. Asta
nu înseamnã, însã, cã PD-L
nu va rãmâne partener cu
UNPR la nivel naþional ºi la
Bucureºti, a þinut sã sublinieze
Udrea. Totuºi, aceasta le-a
propus colegilor din PD-L

Bucureºti ca formaþiunea sã
meargã la locale cu candidaþi
proprii, idee care a ºi fost
adoptatã, prin vot. În replicã,
UNPR a anunþat, tot sâmbãtã,
cã a luat decizia de a avea, la
Bucureºti, candidaþi proprii
pentru fiecare primãrie de
sector, ca urmare a ultimelor
evoluþii de pe scena politicã
din Capitalã. Înainte de acest
anunþ, liderul UNPR Neculai
Onþanu afirma, într-un comu-
nicat transmis Mediafax, cã
sunt câteva dificultãþi impor-
tante în încheierea unui acord
cu PD-L pentru Bucureºti, el
acuzând cã în declaraþiile
liderilor PD-L sunt „bâlbâieli ºi
indecizie”, iar între cele douã
formaþiuni ar exista „dificultãþi
ideologice”: „UNPR este un
partid de centru –stânga, iar
PD-L se defineºte tot mai mult
ca un partid de dreapta care,
prin politicile sale, a dus, în
ultima perioadã, la sãrãcirea
populaþiei, fãrã a lua mãsurile
necesare compensatorii, deºi
UNPR a cerut acest lucru în
nenumãrate rânduri, mai ales
pentru persoanele cu pensii ºi
salarii mici”.

PD-L ºi UNPR merg, pânã la urmã,
pe drumuri separate în Bucureºti

Liderul PSD, Victor Ponta, i-a adresat o scrisoare deschisã premie-
rului Mihai Rãzvan Ungureanu, în care îi solicitã sã nu cedeze „ºanta-
jului exercitat de liderii PD-L” asupra sa. „Domnule prim-ministru, am
luat act de relatãrile din presa centralã, conform cãrora, în viitoarea
ºedinþã de Guvern, ar urma sã fie aprobatã HG privind alocarea de
fonduri cãtre primãriile PD-L, din Fondul de rezervã al Guvernului. Vã
reamintesc apelul fãcut de USL, de a nu ceda ºantajului exercitat de
liderii PD-L asupra dvs! (...) Dacã acceptaþi presiunile de a aloca, dis-
creþionar ºi pe criterii politicianiste, fonduri pentru clientela PD-L, veþi

deveni complice cu
aceasta! (…) Domnule
Ungureanu, nu repetaþi
greºelile predecesorului
dumneavoastrã” îi scrie
Ponta lui Ungureanu, po-
trivit unui comunicat re-
mis, ieri, agenþiei Media-
fax. În continuare, aces-
ta afirmã cã USL îºi re-
zervã dreptul de a folosi
orice mijloc legal pentru
a sancþiona un astfel de
derapaj, fiind dispusã sã
meargã pânã la depune-
rea de plângeri penale îm-
potriva celor responsabili.

Ponta îi  scrie premierului: Nu cedaþi
ºantajului exercitat de PD-L

PD-L ºi-a stabilit, sâmbãtã, can-
didatul pentru Primãria Generalã a
Capitalei, în persoana omului de
afaceri Silviu Prigoanã, ºi candi-
daþii pentru trei sectoare. Este vor-
ba de Teodor Paleologu, care va
candida la Sectorul 1, de Liviu
Negoiþã - la Sectorul 3, ºi de Cris-
tian Poteraº - la Sectorul 6, dupã
cum a anunþat liderul PD-L Bucu-
reºti, Elena Udrea. În ceea ce pri-
veºte celelalte sectoare, Elena
Udrea a spus cã PD-L va desemna
candidaþii în câteva zile, dând de
înþeles cã, dupã renunþarea la alian-
þa cu UNPR, partidul sãu nu a avut
timp sã se replieze: „La celelalte
sectoare vom pune candidaþi. Erau
ale colegilor de la UNPR. Avem
analize sã ne desemnãm candidaþi

proprii. Îi veþi afla în zilele urmã-
toare”. Dupã anunþul privind de-
semnarea sa, Silviu Prigoanã a de-
clarat cã, dacã va deveni primar
general, va avea ca prioritãþi pro-
blema câinilor, securitatea cetãþea-
nului ºi locurile de parcare, menþi-
onând cã acestea sunt lucruri care
nu consumã bugete ºi care se pot
rezolva în ºase luni. Referitor la eu-
roparlamentarul Cristian Preda,
care aspira ºi el la acest post, Udrea
a spus cã nu putea fi susþinut, de-
oarece „scorul domnului Preda era
undeva în interiorul marjei de eroa-
re”, iar, ulterior, i-a transmis aces-
tuia, prin intermediul blogului, cã
dacã nu-l va sprijini pe Prigoanã
riscã sã se poziþioneze în afara par-
tidului.

Silviu Prigoanã, candidatul PD-L
pentru Primãria Capitalei

Guvernul va scoate din trezorerie încã 750 milioane lei, pentru
a acoperi, ºi în al doilea trimestru, plãþile aferente proiectelor din
Programul Operaþional Regional (POR). Executivul este obligat
sã recurgã iar la aceastã procedurã din cauza epuizãrii prefinan-
þãrii acordate de Comisia Europeanã. Acest lucru s-a întâmplat
din cauza faptului cã CE a acordat þãrii noastre prefinanþãri de
circa 9%, în vreme ce autoritãþile au dat beneficiarilor de proiec-
te prefinanþãri în jurul a 30%, se menþioneazã într-un document
guvernamental. Drept urmare, Guvernul va autoriza ministerul
de resort sã se împrumute de la trezorerie, din vãrsãminte din
privatizare, cu încã 750 milioane lei, din care 215 milioane lei
pentru luna aprilie, 265 milioane lei pentru luna mai ºi 270 mili-
oane lei pentru luna iunie.

Guvernul se împrumutã iar pentru
a finanþa proiectele POR

Liderul PSD a recunoscut cã este vor-
ba despre „o realitate economicã”, influ-
enþatã ºi de situaþia europeanã grea - care
era, însã, susþine acesta,   cunoscutã „di-
nainte de a face aceste previziuni super-
optimiste” - dar ºi de „in-
consecvenþa ºi lipsa de
strategie economicã a
Guvernului PDL, condus,
pânã în februarie, de Emil
Boc ºi din februarie de
Mihai Rãzvan Ungurea-
nu”. Totodatã,  Victor
Ponta a spus cã aceastã
situaþie este ºi „un sem-
nal uriaº de alarmã pen-
tru ceea ce urmeazã”. „O
þarã aflatã din nou în re-
cesiune, dupã cele mai
dure mãsuri de austerita-
te luate la nivel european,
este o þarã neatractivã
pentru investiþii strãine,

este o þarã dificil de controlat din punct de
vedere bugetar ºi este o þarã pe care USL
va trebui s-o guverneze în cele mai grele
condiþii în care o nouã putere a trebuit sã
preia puterea”, a spus Ponta.
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E primăvară, ne spune calendarul, vre-
mea de afară, dar şi deputatul de Băileşti Gelu
Vişan, prin amnezia de care e cuprins. Sim-
ţind bătaia peştelui la întocmirea listelor de
candidaţi în vederea alegerilor locale, parla-
mentarul menţionat, tot mai bucălat şi mai
odihnit, şi la fel de ridicol, declamă pentru
un cotidian local: „De altfel, sondajele de
opinie arată, cât se poate de clar, că sunt
un adversar redutabil pentru Ion Prio-
teasa, pe care sunt convins că pot să-l
înving şi să pun capăt conducerii PSD la
Consiliul Judeţean Dolj, dar cu o singură
condiţie: candidatura mea să fie propusă
de PDL şi să fie susţinută de o coaliţie,
compusă din PDL, UNPR şi Partidul Eco-
logist Român”. Nu o să ne apucăm acum
să analizăm pe text ce a debitat Gelu Vişan,
cultivând musculatura de paradă. „Singura
condiţie”, de fapt, ar fi ca acesta să candi-
deze singur, având şi susţinerea districtelor
Vratsa, Montana şi Vidin, de peste Dunăre,
fără nici un contracandidat, dar şi atunci ar
avea surprize. Dar să lăsăm bălmăjeala şi să-

MIRCEA CANŢĂR

Gelu Vişan vrea şi el

i reamintim amnezicului deputat câteva lu-
cruri. Pentru PDL Dolj are, de o vreme, sta-
tut de paria. Mai exact, nu contează. Şi par-
că a fost demis din toate funcţiile deţinute. A
trece cu vederea cele întâmplate pare exclus
pentru Radu Berceanu. Nu-l ştim construit
din răzgândiri. Deşi în politică s-au văzut
multe despărţiri şi re-logodne. Fireşte, Gelu
Vişan ar face şi flotări, numai să fie reeva-
luat. Neînfricatul flaşnetar a luat o poză de
cunoscător, dar şi loialist, clefăind fără să
clipească: „Să fie clar: nu plec din PDL şi nu
voi pleca niciodată din acest partid, indife-

rent de ce se va întâmpla”. S-a dizolvat o
îngrijorare, s-a luat o piatră de pe inimă, cum
se spune. De fapt, nu era decât o traducere a
ceea ce afirmase, cu câteva zile în urmă,
Emil Boc: „un pedelist adevărat nu-şi vin-
de sufletul”. Cugetare adâncă. Să ajungem
şi la UNPR Dolj, unde unul dintre lideri este
Gheorghe Bică. În 2008, când PDL ieşise
sau fusese scos de la guvernare, Gheorghe
Bică era şeful poliţiei judeţene. Are amnezie
totală Gelu Vişan dacă omite ce a făcut, cum
îl descria pe la televiziuni, dar e greu de cre-
zut că totul a trecut în uitare. Nu mai deta-
liem, că ne pierdem vremea. Ce-ar dori acum,
în subsidiar, deputatul de Băileşti? Să fie şi el
cauţionat şi, eventual, Radu Berceanu, pe de
o parte, Gheorghe Bică, pe de altă parte, „să-
şi ceară scuze” şi să-l proptească fără scrâş-
nire candidat comun, pentru şefia Consiliu-
lui Judeţean Dolj, că doar el poate scăpa ju-
deţul de social-democraţi. Băgat în seamă,
cum se întâmplă, Gelu Vişan chiar crede că
există ca politician. Omiţând că PDL a ajuns
unde a ajuns şi fiindcă a scos în faţă astfel de

„recitatori”, departe de orice zestre intelec-
tuală, de orice vocaţie a disputei democrati-
ce, lipsit de conştiinţa propriei ignoranţe, cu
un discurs la limita articulării. Toate substi-
tuite prin temeritate verbală şi demagogie.
Vişan e, de fapt, neştiutorul care se crede
ştiutor. Care confundă adevărul cu interese-
le şi umorile proprii, astfel încât nici un ar-
gument, nici o logică, nu au putere asupra
lui. Nu e s ingurul parlamentar doljean în
această situaţie. Politica astfel practicată nu
e altceva decât o scenografie a competenţei
vide, aflarea în treabă a omului neîmplinit
prin instrucţie. Lipsit de orice umbrelă poli-
tică, cel puţin la Dolj, Vişan, fără vreo în-
trebuinţare utilă, până la intrarea în Parla-
ment, unde contează la număr, se procla-
mă, nebăgat în seamă, „salvatore della pa-
tria”. Adică vrea şi el. Hai că murea lumea
de plictiseală. Politic, deputatul de Băileşti
va afla în toamnă deznodământul. Fiindcă
Radu Berceanu i-a spus de mult „la reve-
dere neică” şi nu e uituc. Mai ales că a mai
aflat şi altele. De caracter e vorba.

Craiovenii răsuflă uşuraţi:

Construcţiile în Bănie nu se suspendă!

Arhitec tul-şef  al Craiovei,
Mirc ea Diaconesc u spune că ale-
şii locali nic i nu ar fi putut să
voteze altfel. Prelungirea valabi-
lităţii ac tualului PUG, cu încă un
an, se întemeiază, de fapt,   pe o
sc himbare a legislaţiei în dome-
niu. Autorităţile loc ale spun că a
apărut o ordonanţă de urgenţă,
în 2011, c are permite municipa-

lităţilor să-şi înnoiasc ă documen-
taţia cu încă doi ani. “Planurile
de Urbanism Generale ale căror
termen de valabilitate c are a fost
depăşit la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe de urgenţă
şi pentru care a fost iniţiată pro-
cedura de achiziţie a elaborării
pot fi prelungite prin hotărâre de
consiliu până la aprobarea noii
doc umentaţii, dar nu mai mult de
2 ani de la data prezentei ordo-

Consilierii municipali au aprobat,
în plenul de joi, prelungirea Planu-
l ui  Urbanisti c General  (PUG) al
Crai ovei. În ci uda di vergenţelor

care există între ei în acest moment,
aleşii locali au votat în unanimitate
proiectul, dând astfel liber construc-
ţiilor pentru încă un an.

nanţe de urgenţă”, se arată în
proiec tul de hotărâre.
Cadastrul Craiovei există, dar e
întârziat

Pentru că au mai prelungit o
dată PUG-ul, la înc eputul anului
trecut, autorităţile nu ar mai fi
putut să facă nic i un pas dacă
nu apărea această modific are de

legislaţie. Munic ipalitatea craio-
veană s-a salvat,  în felul acesta,
la mustaţă, şi asta pentru că a
apucat să demareze procedurile
de înnoire a doc umentaţiei, fără
de care nu s-ar fi putut încadra
nici în prevederile Ordonanţei de
Urgenţă nr. 7/2011. În raportul
care însoţeşte proiectul de hotă-
râre, reprezentanţii Primăriei Cra-
iova motivează c ă au iniţiat în-
tocmirea cadastrului de speciali-

tate imobiliar ş i realizarea siste-
mului informatic  privind c onsti-
tuirea băncii de date urbane. Po-
tr ivit autorităţilor  locale, nu s-au
finalizat aceste demersuri deoa-
rece au apărut întârzieri din cau-
za dif icultăţilor de avizare de c ă-
tre Oficiul de Cadastru şi  Publi-
c itate Imobiliară Dolj a docu-
mentaţiei cadastrale.
Problema pierderii celor 1.200
de hectare rămâne

Actualul PUG e valabil până în
luna februarie 2013.  Până atunci
ar trebui să fie finalizată docu-
mentaţia urbanistic ă şi Primăria
Craiova să deţină cadastrul, pe
baza căruia să se obţină apoi şi
un PUG nou.  Cu câteva luni în
urmă, consilierii liberali au fost cei
care au atras  atenţia că, dac ă nu
se întâmplă c eva cu legislaţia în
domeniu, municipalitatea risc a să
intre într-un blocaj în privinţa
emiterii autorizaţiilor de construi-
re. La vremea respectivă,  arhitec-
tul Emilian Ştefârţă a avertizat că
fără scest document,  chiar ş i cu
valabilitate prelungită,  Craiova ar
fi pus  cruce noilor construcţii,
lucru care era văzut ca o palmă
pe obrazul municipalităţii. Gurile
rele spun că nici această înnoire
a PUG-ului nu este decât un ba-
lon de săpun care se va spulbera
dacă,  între timp, Primăria Craio-
va nu îşi rezolvă probleme admi-
nistrariv-teritoriale c u comunele
din jur, unde sunt în joc în jur de
1.200 de hectare.

LAURA MOŢÎRLICHE

Paşte cu surprize vii
pentru craioveni

Primarul Antonie Solomon a de-
clarat, într-o conferinţă de presă,
că în perioada sărbătorilor pascale
municipiul va fi împodobit “mai
frumos decât în alţi ani”. Surpri-
zele acestui an vor fi iepuraşii vii,
care vor putea fi admiraţi în cen-
trul Craiovei. “O să vedeţi altceva
decât Paştele trecut. Deja începem
să montăm, pe lângă celebrele fi-
gurine ale noastre – ouă roşii, ie-
puraşul – poate vedeţi şi nişte ie-
puraşi vii, într-o căsuţă frumos
amenajată spre deliciul copiilor. Şi
alte lucruri care vor fi pe esplana-
da AI Cuza şi cea din Craioviţa. În
oprice caz, mai frumos ca în alţi
ani. O să avem alceva în Craiova.
Fără costuri, din sponsorizări”, a
declarat primarul Antonie Solomon.
Hora de la Leamna ia o pauză

Ce-i drept, de câteva zile, auto-
rităţile au început să împodobeas-
că zona centrală a Craiovei. În Piaţa
Prefecturii, ornamentele obişnuite
de acum, reprezentând iepuraşi

Craiovenii vor avea parte de
un altfel de Paşte. Primarul An-
tonie Solomon a anunţat că s-a
gândit la câteva surprize care să
îi facă pe  cei care vor ieşi la
plimbare în zilele de sărbătoare
să fie mai bucuroşi.

uriaşi din beteală, un copac cu flori
şi ouăle de Paşte au fost deja mon-
tate. În programul de sărbători sunt
prinse şi fântânile arteziene care
acum sunt curăţite temeinic pen-
tru a putea fi puse în funcţiune tot
de Paşte. Pentru a nu se interpreta
că urmăreşte să atragă electoratul,
primarul Antonie Solomon a anun-
ţat, în schimb, că a renunţat să mai
organizeze celebra Horă de la
Leamna, care avea loc, pe stadio-
nul din localitate, în a doua zi de
sărbătoare. Tot din acest motiv,
Solomon a suspendat şi organiza-
rea nunţii de aur a bătrânilor.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Potrivit reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului
(IPJ) Dolj, Marius Traºcã, de 21 de
ani, a sunat pe numãrul de urgen-
þã 112 ieri, în jurul orei 11.00, anun-
þând cã l-a gãsit pe tatãl sãu, Con-
stantin Traºcã, în vârstã de 53 de
ani, într-o camerã a locuinþei sale
din comuna Podari, împuºcat în
cap. La faþa locului au ajuns poli-
þiºtii dar ºi o ambulanþã, medicii
constatând cã bãrbatul avea încã
semne vitale, astfel cã l-au trans-
portat la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Între timp, fi-
ind vorba despre utilizarea unui

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un bãrbat de 53 de ani, din comuna Po-
dari, a încercat sã se sinucidã, ieri-dimi-
neaþã, împuºcându-se cu un pistol în cap.
Se pare cã bãrbatul, care era paralizat pe
partea stângã din pricina unui accident
vascular suferit în urmã cu ceva vreme, a
intrat în depresie dupã ce, în urmã cu câ-

teva luni, soþia sa a decedat. Bãrbatul a fost
transportat la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova în stare gravã, medicii
depunând toate eforturile pentru a-l sal-
va. Poliþiºtii au demarat o anchetã pentru
a stabili de unde avea pistolul, întrucât nu
figura în evidenþe ca deþinãtor autorizat.

pistol, la locuinþa bãrbatului a
ajuns ºi o echipã de cercetare de
la Biroul Arme, Explozivi ºi Sub-
stanþe Periculoase din cadrul IPJ
Dolj. Oamenii legii au stabilit cã

bãrbatul se împuºcase cu un pis-
tol cu gaze marca “Ekol”, însã în
evidenþe nu figura ca deþinãtor
autorizat al armei. Vecinii spun cã
înainte de a suferi accidentul vas-
cular, bãrbatul pleca destul de des
în afara þãrii, în special în Ungaria
ºi Bulgaria, pentru cã se ocupa cu
comercializarea motosapelor, aºa
cã se poate sã-ºi fi procurat pisto-
lul într-una dintre deplasãrile sale.
În plus, se pare cã acesta, dupã
moartea soþiei, era deprimat, ame-
ninþând în repetate rânduri cã o
sã-ºi punã capãt zilelor, cã nu mai
poate…

“Din primele cercetãri a rezultat
cã este vorba despre o tentativã
de suicid, bãrbatul prezentând o
plagã împuºcatã la nivelul capu-
lui. Arma folositã nu era deþinutã
legal, astfel cã au fost demarate
verificãrile pentru stabilirea prove-
nienþei acesteia”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Reprezentanþii Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova au
declarat cã starea bãrbatului este
gravã, pronosticul în cazul sãu fi-
ind unul rezervat. Medicii au sta-

bilit cã Constantin Traºcã a sufe-
rit un traumatism cranio-cerebral
ºi unul facial, ambele severe. “Pa-
cientul, care a fost adus în stare
foarte gravã, prezintã un trauma-
tism cranio-cerebral acut sever ºi
unul facial sever produse prin îm-
puºcare. A fost resuscitat la Uni-
tatea de Primiri Urgenþe, a fost
stabilizat ºi transferat la Terapie
Intensivã. Pronosticul este unul
rezervat”, a precizat doctor Cris-
tina Geormãneanu, purtãtoarea de
cuvânt a Spitalului de Urgenþã
Craiova.

Ofiþerii Serviciul Judeþean Anti-
corupþie Dolj din cadrul Direcþiei Ge-
nerale Anticorupþie (DGA) au fost se-
sizaþi, în luna ianuarie a.c., de un cra-
iovean cã, în timp ce conducea un au-
toturism înmatriculat în Ucraina pe o
stradã din municipiu, a fost oprit de
agentul de poliþie Florin Calotescu.
Denunþãtorul a povestit în plângerea
depusã cã poliþistul i-a cerut docu-
mentele ºi, pentru cã nu le avea la el,
l-a sancþionat contravenþional cu 140
de lei ºi douã puncte de penalizare,
pentru lipsa documentelor ºi ºi ne-
portul centurii de siguranþã, pentru
care a ºi încheiat proces-verbal. În
plus, poliþistul i-a reproºat ºoferului
cã are folie protectoare ce nu cores-
punde normelor legale, i-a reþinut car-
tea de identitate a autoturismului ºi i-
a cerut ca, la sfârºitul orelor de pro-
gram (pe 10 ianuarie a.c., dupã ora
14.00), sã vinã la sediul Biroului Poli-
þiei Rutiere ºi sã-i aducã 600 de lei dacã
vrea sã-i restituie documentul. Denun-
þãtorul a mai spus cã i-a oferit pe loc
100 de lei, însã poliþistul a refuzat ºi a

Agentul Calotescu, deferit justiþiei pentru luare de mitã
Agentul poliþiei rutiere Florin Calotescu,

arestat preventiv la jumãtatea lunii trecute, a
fost trimis în judecatã de procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj pentru luare
de mitã. Acesta a fost prins în flagrant delict
primind 100 de lei de la un investigator sub

acoperire pentru a nu-l sancþiona conform pre-
vederilor legale, iar vineri, 30 martie a.c., ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj au menþinut faþã
de el mãsura arestãrii preventive, stabilind
primul termen de judecatã al procesului pen-
tru 24 aprilie a.c..

cerut 200 de lei pe loc sau 600 de lei
dupã program. Martor la toate discu-
þiile a fost ºi vãrul denunþãtorului. De-
nunþãtorul s-a dus pe 10 ianuarie, sea-
ra, la Biroul Rutier, a întrebat la ofiþe-
rul de serviciu de Calotescu ºi când i
s-a spus cã acesta nu mai e la muncã a
început sã facã scandal, strigând în
gura mare cã va sesiza Direcþia Gene-
ralã Anticorupþie pentru faptul cã po-
liþistul îi oprise cartea de identitate ºi
îi ceruse bani ca sã i-o înapoieze.
Calotescu îºi dãdea întâlniri la…
“Mãrin Mãcelaru”

Ca urmare a denunþului depus de
bãrbat la Serviciul Judeþean Anti-
corupþie Dolj, a fost constituit un do-
sar la Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, fiind obþinutã autorizaþie pen-
tru interceptarea convorbirilor agen-
tului Calotescu. Numai cã ameninþãri-
le denunþãtorului au ajuns ºi la ure-
chile poliþistului, care a devenit mai
atent. Astfel, la douã zile dupã ce rã-
mãsese fãrã cartea de identitate, de-
nunþãtorul s-a întâlnit din nou cu Ca-

lotescu, în timp ce acesta era
de serviciu ºi i-a cerut docu-
mentul înapoi. Calotescu l-a
trimis la un prieten de-al sãu,
ºi i-a dat adresa acestuia, de
pe strada Brestei, din Craio-
va. Denunþãtorul a ajuns aco-
lo, însã persoana respectivã
i-a spus cã nu are documen-
tele sale ºi i-a confirmat cã
poliþistul “nu ia dreptul” di-
rect de la conducãtorii auto,
ci îi trimite ori la el, ori la barul
“Mãrin Mãcelaru” pe care îl
frecventeazã, fiind în apropie-
rea locuinþei lui. De altfel, de-
nunþãtorul l-a ºi sunat pe Ca-
lotescu, cel din urmã spunân-
du-i cã se vor întâlni la localul
respectiv, în jurul orei 18.00.
Potrivit rechizitoriului întocmit

de procurori “acolo inculpatul i-a re-
stituit denunþãtorului cartea de iden-
titate a autoturismului ºi nu a mai pri-
mit nimic de la acesta în schimbul re-
stituirii documentului”. Poliþistul i-a
povestit amicului sãu, la care îl trimi-
sese iniþial pe denunþãtor, cã cel din
urmã îl reclamase la ofiþerul de servi-
ciu cã i-a cerut bani.
“Eu te-am rezolvat,
hai sã te vãd ºi pe tine acum...”

În acest context, a fost dispusã
introducerea unor investigatori sub
acoperire în cauzã, în dupã-amiaza zi-
lei de 13 martie a.c., agentul Florin
Calotescu fiind prins în flagrant de-
lict dupã ce primise 100 de lei. Inves-
tigatorul efectuase o manevrã de în-
toarcere prin loc nepermis, fusese oprit
de Calotescu ºi îl rugase sã nu îi apli-
ce puncte de penalizare, pentru cã mai
fusese penalizat cu o zi înainte. Poli-
þistul ºi-a manifestat disponibilitatea
de a-l ierta pe contravenient, afirmând:
“eu te-am rezolvat, hai sã te vãd ºi pe
tine acum”, dupã cum se mai aratã în
rechizitoriul întocmit de procurori.
Agentul de poliþie a primit de la in-
vestigator douã bancnote de câte 50
de lei, le-a pus în buzunarul stâng al
jachetei de serviciu, însã în momentul
intervenþiei ofiþerilor anticorupþie ºi a
procurorului a aruncat banii jos, lân-
gã picior, declarând ulterior, cã nu îºi
explicã în nici un fel prezenþa urmelor
fluorescente pe palme ºi haine ºi nu
ºtie ce e cu bancnotele de lângã pi-
ciorul sãu.

Florin Calotescu a fost arestat pre-
ventiv pe 14 martie a.c., procurorii au
finalizat rechizitoriul pe 27 martie a.c.,
dispunând trimiterea în judecatã a
acestuia pentru luare de mitã, iar vi-
neri, 30 martie a.c., judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj au menþinut arestul pre-
ventiv faþã de poliþist ºi au stabilit pri-
mul termen de judecatã pe 24 aprilie.

Poliþiºtii Serviciului de Investiga-
re a Fraudelor împreunã cu lucrãtori
din cadrul structurilor de poliþie din
Calafat, Bãileºti, Segarcea, Filiaºi ºi
Biroului Poliþiei Rutiere Craiova, pre-
cum ºi cu sprijinul mai multor specia-
liºti ai Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj, au organizat, sâmbãtã,
o acþiune în judeþul Dolj pe linia pre-

Razie la unitãþi de panificaþie
venirii ºi combaterii faptelor de eva-
ziune fiscalã din domeniul “morãrit -
panificaþie”. În cadrul activitãþilor
desfãºurate au fost verificate 10 so-
cietãþi comerciale, fiind oprite în tra-
fic pentru control ºi 12 mijloace de
transport. “Cu aceastã ocazie au fost
constatate 12 abateri de naturã con-
travenþionalã pentru care au fost apli-

cate sancþiuni în sumã de
72.000 de lei, în confor-
mitate cu prevederile Le-
gii nr. 12/1990. În plus, po-
liþiºtii au dispus confisca-
rea a 5.300 kg fãinã, 921de
pâini, 1.780 kg tãrâþe ºi 7,5
kg drojdie pentru care nu
s-au prezentat documen-
te de provenienþã, valoa-
rea totalã a mãrfurilor con-
fiscate fiind de aproxima-
tiv 8.324 de lei”, a precizat
agent principal Amelia Cã-
prãrin, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

Reprezentanþii Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj ºi Grupãrii
de Jandarmi Mobile Craiova au or-
ganizat, sâmbãtã, o altã activitate cu-
prinsã în programul dedicat împlini-
rii a 162 de ani de la înfiinþarea Jan-
darmeriei Române. Cadrele celor
douã unitãþi de jandarmi au amena-
jat, în Parcul „Nicolae
Romanescu” din Cra-
iova, mai multe atelie-
re unde au fost expu-
se armamentul ºi teh-
nica din dotare folo-
site în îndeplinirea mi-
siunilor curente, arma-
mentul ºi tehnica din
dotarea structurilor
antiteroriste, iar cei
care au fost prezenþi
în parc s-au putut bu-
cura ºi de câteva exer-
ciþii demonstrative cu

câinii de serviciu.
Toþi cei care n-au ajuns sâmbãtã

în parc sunt invitaþi mâine, în inter-
valul orar 10.00-12.00, la sediul celor
douã unitãþi de jandarmi din Craio-
va, unde va avea loc o altã expunere
a armamentului ºi tehnicii din dotare,
în cadrul “Zilei Porþilor Deschise”.
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“Mã simt bine ori de câte ori vin
la Calafat, pentru cã atunci când
vãd atâþia oameni uniþi, atâþia oa-
meni de valoare, realmente mã în-
carc, mã simt ºi eu mai puternic.
Acesta este momentul zero al nos-
tru în lungul drum spre Primãria
Calafat, pe care sunt convins cã o
vom obþine pentru mulþi ani de
acum înainte. Cu siguranþã, împre-
unã cu viitorul primar Emil Popa,
vom gãsi soluþii la problemele ca-
lafetenilor. Domnul Emil Popa,
care va candida la Primãria Cala-
fat ºi cu sprijinul colegilor liberali,
deci în numele USL, este omul de
care calafetenii au nevoie ºi în care
eu îmi pun toatã încrederea. Îm-
preunã vom face o echipã pen-
tru Calafat, un loc de care eu
mã simt foarte legat”, a spus Ion
Prioteasa la Calafat.
Din 185 de milioane de euro,
peste 14 milioane
sunt investiþi la Calafat
ºi Ciupercenii Vechi

Liderul social-democraþilor
doljeni, Ion Prioteasa a mai spus
cã în judeþul Dolj lucrurile în-
cep sã se miºte, iar în ultimul
timp are tot mai multe întâlniri
cu investitori strãini, pentru cã
la Consiliul Judeþean Dolj au gã-
sit întotdeauna o uºã deschisã
ºi un partener de discuþii. „Am
reuºit ca pe bani europeni sã rea-
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Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Preºedintele PSD Dolj, Ion Prio-
teasa, prezent, vineri seara, la o
adunare a PSD Calafat, la care
au participat aproximativ 100
de persoane, a anunþat sprijinul
pe care conducerea organiza-
þiei judeþene îl oferã liderului so-

cial-democraþilor calafeteni,
Emil Popa, pentru a candida la
funcþia de primar din partea
Uniunii Social-Liberale.  Este ur-
mãtorul oraº, dupã Craiova, în
care USL Dolj are candidat unic
la primãrie.

bilitãm ºi sã modernizãm mai mul-
te drumuri judeþene, pe care le-am
fãcut dupã toate standardele Uni-
unii Europene. În urmã cu câteva
luni am semnat la Bucureºti con-
tractul de finanþare a masterplanu-
lui pe apã, o strategie pe termen
lung în ceea ce priveºte alimenta-
rea cu apã a judeþului Dolj. Sunt
185 de milioane de euro pe care i-
am adus în Dolj, din care peste 14
milioane de euro sunt investiþi la
Calafat ºi Ciupercenii Vechi. Cu
aceºti bani, 185 de milioane de
euro, rezolvãm cea mai mare par-
te a problemelor legate de apã, pe
care le au localitãþile Filiaºi, Cala-
fat, Bãileºti, Dãbuleni, Bechet, Cã-

lãraºi, Segarcea Poiana Mare ºi o
parte a Craiovei. De altfel, judeþul
Dolj, în care Consiliul Judeþean a
reuºit sã aducã peste 300 de mili-
oane de euro, se aflã pe primele
locuri în þarã, din punct de vedere
al atragerii fondurilor europene.
Aºteptãm ca în perioada urmãtoa-
re un operator aerian de low-cost
sã anunþe cã va efectua zboruri de
pe Aeroportul din Craiova. Iatã cã
eforturile noastre de a moderniza
Aeroportul din Craiova, pe care
nimeni de la Bucureºti nu-l bãga
în seamã, încep sã se vadã. Mã
gândesc acum la viitor pe care,
fãrã o dezvoltare a municipiului
Calafat, nu îl vãd. Acest munici-

piu, ca de altfel toate
localitãþile riverane Du-
nãrii, are o ºansã extra-
ordinarã. Spun acest
lucru gândindu-mã la
Strategia Dunãrii, un
proiect grandios al Uni-
unii Europene pentru
care se alocã foarte
mulþi bani. O ºansã
mare pentru localitãþile
aflate pe malul Dunã-
rii, de la Cetate, Magla-
vit, Calafat, Ciuperce-
nii Noi, Desa, Piscu
Vechi, Ghidici, Rast ºi
toate celelalte pânã la
Cãlãraºi ºi Dãbuleni, sã
se dezvolte pe banii

Uniunii Europene.  Peste puþin timp
se vor finaliza lucrãrile la podul de
peste Dunãre. Un proiect impor-
tant pentru România, care va ajuta
extraordinar de mult ca municipiul
Calafat sã se dezvolte. Aºa cum
spuneam, prezentul ºi viitorul sunt
favorabile judeþului Dolj. Putem
realiza multe lucruri, însã numai
împreunã”, a mai declarat Ion
Prioteasa.
„Am luat aceastã decizie
pentru cei care ºi-au pus
speranþa în noi ºi care îºi doresc
ca noi sã câºtigãm”

Emil Popa, preºedinte al orga-
nizaþiei locale a PSD Calafat, a
afirmat cã decizia de a candida
pentru Primãria Calafat nu a fost
una uºoarã: “Nu mi-a fost uºor ºi
mi-a trebuit timp ca sã iau aceas-
tã decizie. Am purtat discuþii cu
prieteni, cu persoane care mã cu-
nosc destul de bine. Mare parte
din cei cu care am vorbit mi-au

spus cã þara noastrã se aflã poate
pe ultima sutã de metri, aºa cã
orice om de bunã-credinþã trebu-
ie sã se implice. Au fost însã ºi
oameni care m-au întrebat la ce-
mi trebuie mie sã mã implic, pen-
tru cã risc sã fiu murdãrit în lup-
ta asta politicã. Am luat aceastã
decizie din respect pentru oameni
ºi din respect pentru colegii mei,
pentru cã acest partid are oameni
de înaltã þinutã moralã, intelectua-
lã, profesionalã, oameni pentru
care comunitatea este importan-
tã. În al doilea rând, am luat aceas-
tã decizie pentru cei care ºi-au
pus speranþa în noi ºi care îºi do-
resc ca noi sã câºtigãm”, a de-
clarat Emil Popa. Candidatul USL
la Primãria Calafat, Emil Popa,
este de profesie inginer automati-
zãri ºi calculatoare, în prezent fi-
ind administratorul Morii Calafat.
De asemenea, Emil Popa este pre-
ºedintele organizaþiei municipale a
PSD Calafat ºi consilier local.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, de
ani la rând, s-a pus la dispoziþia PD-L. Toþi
directorii de ºcoli au carnet de partid porto-
caliu, fãrã nici o excepþie. De exemplu, în
comuna Leu, cât timp primarul Antonie
Drãghici a cochetat cu PD-L Dolj, ºi le-a
promis cã în aceastã varã va candida din
partea lor, directorul ºcolii din comunã,
Constanþa Tudor, a fost þinutã pe post,
chiar dacã venea din rândul liberalilor.
Când Antonie Drãghici a venit în confe-
rinþã de presã ºi a jurat credinþã liberalilor
doljeni, ISJ Dolj a întors foaia. Mai exact
a schimbat-o pe Constanþa Tudor din func-
þie. La butoane s-a aflat, ca de fiecare datã,
consilierul judeþean PD-L, Ileana ªerban,
director la Garda de Mediu Dolj, declaratã
încompatibilã de ANI.

A plãtit lucrãri neefectuate
Cã a schimbat-o pe Constanþa Tudor nu

ar fi nici o problemã. Era detaºatã în inte-
resul învãþãmântului ºi poate cã nu mai
putea sã îºi îndeplineascã aceastã sarcinã.
Subiectul devine interesant din momentul

Ileana ªerban este în campanie electoralã. Nu are nici
o problemã cã a fost declaratã incompatibilã de cãtre
Agenþia Naþionalã de Integritate. Zilele trecute s-a în-
tâlnit cu ºefii de instituþii de pe Colegiul 5 Filiaºi, ºi le-a
transmis cã dacã nu se implicã în campania electoralã,
inclusiv financiar, vor fi schimbaþi din funcþie. Mulþi din-

tre directorii de ºcoli au strâmbat din nas, poate pentru
cã s-au sãturat ca la fiecare alegeri sã îºi dea câte douã
salarii la PD-L, drept cotizaþii. Este cunoscut faptul cã
influenþa Ilenei ªerban la nivelul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj este una foarte mare, iar Mihaela Moþã-
þeanu nu îi refuzã nimic. Pentru partid orice.

în care aflãm cine este noul director al ºco-
lii din comuna Leu. Este vorba despre Ion
Popescu, care a mai ocupat acest post în
perioada 2005-2010. În 2011, inspectorii

Camerei de Conturi Dolj, conform unei
note de relaþii, în urma unui control, îi
cereau lui Ion Popescu, relaþii cu privire
la mai multe deficienþe constatate la ªcoala
Generalã cu clasele I-VIII Leu: «În anul
2009, în calitate de ordonator terþiar de
credite aþi procedat la angajarea, lichida-
rea, ordonanþarea ºi plata de lucrãri nee-
xecutate la urmãtoarele obiective de inves-
tiþii: „Reabilitarea acoperiº Grãdiniþã  Leu”,
în valoare de 9.004,86 lei inclusiv TVA;
„Refacere învelitoare acoperiº Grãdiniþã
Zãnoaga”, în valoare de 9.158,00 lei in-
clusiv TVA». Inspectorilor Camerei de
Conturi Dolj îi cereau lui Ion Popescu sã
menþioneze: „Care au fost motivele pentru
care aþi procedat la confirmarea, lichida-
rea, ordonanþarea ºi plata de lucrãri în con-
diþiile mai sus arãtate?”. Rãspunsul lui Ion
Popescu a fost cã „toate lucrãrile au fost
executate”, dar nu a fost luat în calcul de
cãtre inspectorii Camerei de Conturi Dolj,
pentru cã din situaþiile rectificative întoc-
mite de comisie a rezultat cã lucrãrile nu
au fost executate.

Un Inspectorat ªcolar Judeþean
pus în slujba partidului

În aceste condiþii, în urmã cu câteva zile,
ISJ Dolj l-a detaºat director pe Ion Popescu
în interesul învãþãmântului. Aºa da. Un om
care plãteºte din bani publici lucrãri neefec-
tuate meritã sã fie detaºat în fruntea învãþã-
mântului într-o ºcoalã din Dolj. Pânã când
învãþãmântul nu va ieºi de sub influenþa po-
liticului, nu se poate vorbi despre o reformã
realã în acest domeniu. Nu este posibil ca
un inspector ºcolar general, în speþã Mihae-
la Moþãþeanu, sã rãspundã la comenzile unui
director incompatibil, Ileana ªerban, doar
pentru ca partidul sã o þinã în funcþie. Nu
poþi sã pui în slujba unui partid un întreg
Inspectorat ªcolar Judeþean.
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Eurodeputatul Victor Boºti-
naru a atras atenþia cã pentru
Fondul European pentru Dez-
voltare Regionalã (FEDR) ºi
Fondul de Coeziune (FC), spre
exemplu, rata plãþilor efective
a crescut doar cu aproximativ
5% din august 2010 ºi pânã în
prezent. Aceasta nu depãºeºte
însã 16,9% din totalul de 15 mi-
liarde de euro disponibili pen-
tru România în perioada 2007-
2013. „Contrar declaraþiilor pre-
ºedintelui Traian Bãsescu, rata
plãþilor a crescut uºor cu 1,5%,
odatã cu plecarea Elenei Udrea
de la conducerea Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Turis-
mului, iar pe toatã durata man-
datului fostului ministru, Româ-
nia a avut cea mai slabã absorb-
þie din întreaga Uniune Euro-
peanã”, a precizat europarla-
mentarul Victor Boºtinaru.

Þãrile codaºe ar putea fi
penalizate la finanþare

ªi în cazul Fondului Social
European (FSE), România este
pe ultimul loc în rândul statelor
Uniunii Europene, cu o creºte-
re a ratei plãþilor de doar 5,4%

din august 2010 pânã în prezent.
Astfel, din totalul de 3,68 mili-
arde de euro, România a reuºit
sã absoarbã doar 18,6%. Mai
mult decât atât, Comisia Euro-
peanã a decis în luna februarie
sistarea plãþilor pentru Progra-
mul Operaþional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane
(POSDRU), program finanþat
prin FSE, astfel încât, rata ab-
sorbþiei va stagna în toatã
aceastã perioadã cu consecin-
þe grave pentru viitoarele alo-
cãri bugetare de la Uniunea
Europeanã.

„Am subliniat încã din anul
2008 nevoia unei strategii coe-
rente ºi aplicarea unor mãsuri
urgente pentru a îmbunãtãþi ca-
pacitatea administrativã în ab-
sorbþia fondurilor europene.
Însã, dacã membrii opoziþiei pot

fi acuzaþi de partizanat, iatã
cum, atât preºedintele Comisiei
Europene, Jose Barroso, cât ºi
comisarul pentru Dezvoltare

Regionalã, Johannes Hahn, au
atras atenþia asupra rezultatu-
lui dezastruos pe care incom-
petenþa guvernãrii PD-L l-a ge-
nerat în gradul de absorþie”, a
declarat eurodeputatul Victor
Boºtinaru, membru în Comisia
pentru Dezvoltare Regionalã a
Parlamentului European.

România ar putea pierde
între 7 ºi 10 miliarde de euro

Gradul redus de absorbþie al
fondurilor europene ar putea
avea consecinþe negative pen-
tru România ºi pe viitor. Mai

ales cã, în momentul de faþã,
se discutã tot mai mult despre
introducerea unui amenda-
ment prin care, începând cu
anul 2014 fondurile de coeziu-
ne sã fie acordate statelor
membre proporþional cu capa-

citatea de atragere a acesto-
ra. „România este codaºa UE
la capitolul absorbþie a fondu-
rilor europene. Aºa cum spu-
nea ºi preºedintele Barroso,
are o capacitate de absorbþie
dureros de scãzutã, consoli-
dându-ºi poziþia de codaºã.
Dupã toate probabilitãþile, Ro-
mânia va pierde în 2013 între
7-10 miliarde de euro din cau-
za acestui fapt. Iar dacã acest
lucru nu era de ajuns, existã
discuþii la Bruxelles conform
cãrora grupul þãrilor care con-
tribuie net la bugetul Uniunii
vrea reducerea finanþãrilor în
perioada 2014-2020 pentru þãri
codaºe în absorbþia fondurilor.
Pentru România fondurile eu-
ropene nu au reprezentat nici
o clipã o prioritate. De ce?
Pentru cã se furã mai greu”, a
acuzat eurodeputatul român.

În plus, ultimul raport des-
fiinþeazã un alt cliºeu: acela cã
statele foste comuniste întâm-
pinã în mod natural dificultãþi
în ceea ce priveºte capacita-
tea de atragerea a fondurilor
europene. A demonstrat con-
trariul Lituania care este pri-
ma þarã la capitolul capacita-
tea de absorbþie pe Fondul de
Dezvoltare Regionalã ºi la
Fondul de Coeziune, dar ºi
Estonia, numãrul doi în ceea ce
priveºte Fondul Social Euro-
pean, dupã Cipru.

Victor Boºtinaru va prezenta
un raport pe 26 aprilie a.c.
Raportor pentru reglementa-

rea noului Fond de Coeziune
pentru perioada de programa-
re 2014-2020 - un fond care
înseamnã 68,7 miliarde de euro
sau mai mult de jumãtate din
Produsul Intern Brut al Româ-
niei - Victor Boºtinaru a expus
ºi câteva din obiectivele rapor-
tului pe care îl va prezenta pe
26 aprilie a.c.. Prima þintã este
aceea de a asigura cã regulile
nu vor fi schimbate net în de-
favoarea statelor care au ade-
rat dupã 2004. Mai ales cã,
existã o tentaþie în acest sens,
ºapte state redactând o scrisoa-
re prin care cer reducerea bu-
getului Uniunii Europene.

Politicile de mediu, printre
obiectivele raportului

Al doilea obiectiv important
din raportul europarlamentaru-
lui este acela de a introduce trei
noutãþi care sã permitã accesa-
rea Fondului de Coeziune de cã-
tre statele membre pentru poli-
tici de mediu. Chiar dacã Fon-
dul de Coeziune este deschis în
acest moment pentru politici de
mediu, intenþia europarlamenta-
rului PSD Victor Boºtinaru este

aceea de a consolida principiul
„poluatorul plãteºte”, una din-
tre regulile de fier în Uniunea
Europeanã. Asta pentru a evita
situaþia în care poluatorul nu ar
mai avea resurse sã plãteascã,
iar Fondul de Coeziune ar fi che-
mat sã acopere efectele unor
catastrofe de mari proporþii.

Un alt obiectiv propus este
acela de a deschide Fondul de
Coeziune pentru proiectele de
reabilitare termicã a locuinþelor.
„Sunt fonduri care pot fi acce-
sate uºor, fãrã a avea costuri de
consultanþã foarte mari. Creea-
zã locuri de muncã la nivelul co-
munitãþii, garanteazã reducerea
poluãrii, a emisiilor de gaze ºi
reduce consumul de energie cu
cel puþin 30% în condiþiile în care
factura lunarã a devenit o pri-
mejdie, cel puþin pentru români
ºi bulgari”, a mai spus eurode-
putatul social-democrat.

De asemenea, un punct im-
portant înscris în raportul euro
deputatului Victor Boºtinaru
este acela de a introduce posi-
bilitatea accesãrii Fondului de
Coeziune pentru proiecte de
construire sau reabilitare a cen-
tralelor de cartier pe sistemul
de cogenerare, care sã produ-
cã atât energie electricã, cât ºi
agent termic.

Chiar dacã are nevoie ca de aer
de banii europeni, România rãmâ-
ne codaºã la capitolul absorbþie
a fondurilor UE. Este concluzia
europarlamentarului Victor Boº-
tinaru, care a criticat, la acest ca-
pitol, politica dusã de Guvernul
de la Bucureºti. Conform celor

„România este codaºa UE la capitolul„România este codaºa UE la capitolul„România este codaºa UE la capitolul„România este codaºa UE la capitolul„România este codaºa UE la capitolul
absorbþie a fondurilor europene”absorbþie a fondurilor europene”absorbþie a fondurilor europene”absorbþie a fondurilor europene”absorbþie a fondurilor europene”

Europarlamentarul Victor Boºtinaru avertizeazã:

mai recente date privind rata plã-
þilor efective din fondurile struc-
turale în perioada 2007-2013, Ro-
mânia ocupã ultimul loc în Uniu-
nea Europeanã, iar anul viitor,
acest lucru ar putea sã coste þara
noastrã nu mai puþin de zece mi-
liarde de euro.
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Alina ªerban ºi Anca Dindiricã, cu
sprijinul ”Asociaþiei Dezvoltare ºi
Psihoterapie prin Acþiune” organizea-
zã joi, 5 aprilie, ora 19, la restaurantul
“Oltenia Hotel”, Craiova, str. Caracal,
nr. 176 (lângã complexul comercial
Bãnie), evenimentul caritabil “Balul
copilãriei eterne”, ediþia a II-a, sub
genericul ”Dã culoare vieþii!”.

Vor fi prezenþi pe scenã Ducu Bertzi
ºi Mihai Neniþã, Cristian Sanda, “Duo
Classic” Octavian Gorun ºi Corina

Stãnescu, Mc Dorin Band, Oltenia Big
Band, mezzosoprana Mihaela Popa,
baritonul Dragoº Drãniceanu ºi dansa-
tori profesioniºti ai clubului “Patricia
Dance”.

Programul va fi urmat de o licitaþie.
Operele de artã licitate au fost donate
de artiºtii Vasile Buz, Aurora Speranþa,
Iulian Segãrceanu, Gabriel Giodea,
Silviu Bârsanu ºi Nicu Wolf.  Vor fi
licitate ºi obiecte surprizã pregãtite
special pentru eveniment de copiii

hipoacuzici de la Centrul ªcolar  ”Beet-
hoven”, de membri ai Centrului Mater-
nal  ”Sf. Ecaterina”, aflat în subordinea
DGASPC Dolj ºi de Club 41 Craiova.
Andra Iacov, o tânãrã specialã, elevã la
Liceul de Artã “Marin Sorescu”, se
alãturã ºi ea demersului caritabil.

Rezervarea unui loc se face contra
sumei de 100 RON, iar þinuta de searã
este obligatorie. Printre invitaþi se
numãrã reprezentanþi ai autoritãþilor
locale, oameni de afaceri, profesori,
medici ºi reprezentanþi ai societãþii
civile.

Fondurile obþinute în urma eveni-
mentului vor fi folosite pentru achizi-
þionarea de echipament medical
necesar copiilor cu handicap neuro-
motor. Cu ajutorul DGASPC Dolj, au

fost identificate mai multe cazuri de
familii cu unul sau chiar doi copii cu
handicap neuromotor, dar cu situaþii
financiare precare.

MARGA BULUGEAN

Prima ediþie a “Balului copilãriei eterne”, ce a avut loc pe 12 aprilie 2011, a fost un
real succes. 400 de oameni au fost prezenþi la primul bal vienez organizat pânã atunci în
Craiova, ceea ce a dus la strângerea a 46 130 RON. Fondurile obþinute în urma eveni-
mentului caritabil au fost folosite pentru susþinerea activitãþilor de recuperare a celor 12
adolescenþi cu autism cuprinºi în programul centrului de zi “Dr. Innocenzo Fiore” din
Craiova, str. “Dimitrie Gerota”, Nr. 3.

Studenþii Facultãþii
de Geografie din ca-
drul Universitãþii din
Craiova, elevii ªcolii
nr. 33 ºi angajaþi ai Pe-
trom, cu sprijinul Pan
Group,  Auchan,  a l
Agenþiei de Mediu ºi
Direcþiei Silvice Dolj,
au plantat, vineri, 200
de puieþi de plop eu-
roamerican pe unul din-
tre malurile Jiului, lân-
gã Pãdurea Bucovãþ, în
cadrul deja cunoscutei
campanii de plantare
organizatã de câþiva ani
în Dolj de Asociaþia Umanitarã „VIS”
(Viaþã prin Implicare Socialã), prin pro-
iectul naþional „Copacul de Hârtie”.

Suprafaþa de 0,5 hectare de teren a
fost pusã la dispoziþie de Ocolul Silvic
Craiova, ca de altfel ºi cei 200 de co-
paci plantaþi la Bucovãþ, iar Direcþia Sil-
vicã Dolj a coordonat tehnic acþiunea de
împãdurire. “De-a lungul timpului, am
reuºit sã reîmpãdurim câteva hectare de
teren situate în împrejurimile Craiovei,
prin acþiunile noastre de plantare, care
au loc atât primãvara, cât ºi toamna târ-
ziu. Mereu ne-au stat alãturi studenþii Fa-
cultãþii de Geografie, dar ºi mai multe
ºcoli din oraº, Agenþia de Mediu Craio-

Galeriile de Artã ale
Cercului Militar Craio-
va au gãzduit ieri ver-
nisajul expoziþiei de
fotografie “Pledoarie
pentru calitate”  a
dr. Horia Pârvãnes-
cu, ºeful Clinicii de
Chirurgie Plasticã din
cadrul Spitalului Cli-
nic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova ºi
totodatã membru al
fotoclubului “Mihai
D a n - C ã l i n e s c u ” .
<<Mã bucur cã vã
aflaþi alãturi de noi la
expoziþia de fotografie “Pledoarie pentru
calitate”, a dr. Horia Pârvãnescu care este
ºi membru al fotoclubului “Mihai Dan-
Cãlinescu”. Îl felicit pentru aceastã reu-
ºitã, pentru cã trebuie sã recunoaºtem în
ziua de astãzi este o performanþã sã te
gândeºti la cei de lângã tine, mai ales la
eminenþele de lângã tine. Domnia sa a or-
ganizat aceastã expoziþie într-un scop
nobil, pentru a recunoaºte meritele copii-
lor deosebiþi, generaþia de mâine, este vor-
ba de olimpicii din judeþul Dolj. Imaginile
cu care dr. Horia Pârvãnescu a venit as-

“Pledoarie pentru calitate” - expoziþie
de fotografie în scop caritabil

va ºi, nu în ultimul rând, Direcþia Silvi-
cã Dolj. Ne bucurãm cã eforturile noas-
tre dau roade, pentru cã putem spune
cu bucurie cã aproape toþi puieþii plan-
taþi de noi s-au prins. Având în vedere
cã unul dintre obiectivele «Copacului de
Hârtie» este reciclarea maculaturii, ni-
meni nu poate ºti mai bine ce înseamnã
un copac plantat, în locul unuia tãiat.
Tocmai de aceea este foarte important ca
cetãþenii, ºi în aceeaºi mãsurã autoritãþile,
sã înþeleagã ºi sã protejeze mediul încon-
jurãtor”, a declarat Corneliu Gheorghe,
preºedinte „Copacul de Hârtie”.

Cum menirea “Copacului de hârtie”
este salvarea pãdurii, iar obiectul de ac-

tivitate al Asociaþiei este
colectarea ºi reciclarea
deºeurilor de hârtie ºi car-
ton, instituþiile, tipografii-
le, ºcolile, dar ºi persoa-
nele fizice care produc de-
ºeuri de hârtie ºi plastic ºi
doresc sã le dea spre co-
lectare, participând astfel
la protejarea mediului în-
conjurãtor ºi la dezvolta-
rea fondului forestier, se
pot adresa „Copacului de
Hârt ie”  Craiova ( te l .
0727/357.245 – preºedin-
te Corneliu Gheorghe),
sau pot direcþiona cei 2%
orgnizaþiei “VIS”.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

tãzi pe simezele Galeriei de Artã a Cercu-
lui Militar sunt cu totul deosebite, iar ca-
litatea lucrãrilor este în mod evident în
creºtere de la un an la altul>>, a precizat
col. (r) Mircea Anghel, preºedinte al Fo-
toclubului „Mihai Dan-Cãlinescu”.

Expoziþia de fotografie “Pledoarie pen-
tru calitate” cuprinde 40 de lucrãri alb-
negru ºi color, cu dimensiunea de 30x45
cm, din diferite genuri ale artei – peisaj,
reportaj, fotografie de naturã, macro, fo-
tografie nocturnã, ºi are caracter filan-
tropic. Fondul rezultat de aceastã datã din
vânzarea fotografiilor ºi din donaþii va fi
folosit pentru premierea elevilor olimpici
doljeni, dupã cum a precizat dr. Horia
Pârvãnescu. Dupã încheierea olimpiade-
lor naþionale, va fi organizatã o festivita-
te de premiere a copiilor ºi la Cercul Mi-
litar. “Expoziþia este de fapt un pretext
pentru a strânge bani pe care îi voi dona
olimpicilor doljeni de la olimpiadele naþi-
onale. Este a patra acþiune de acest gen
ºi sper sã fie un succes, la fel ca ºi ante-
rioarele. De ce am ales sã donez olimpi-
cilor banii obþinuþi din vânzarea fotogra-
fiilor? Pentru cã eu cred cã ei sunt cei
mai importanþi, sunt viitorul nostru, iar
premiile pe care le primesc la olimpiade
sunt mai mult simbolice”, a afirmat dr.
Horia Pârvãnescu, ºeful Clinicii de
Chirurgie Plasticã din cadrul Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã din Craiova, ºi mem-
bru al fotoclubului “Mihai Dan-Cãlinescu”.

ALINA DRÃGHICI

Horia
Pârvãnescu
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Concursul va fi organizat ºi
derulat în Craiova pânã pe 7 apri-
lie. În aceastã competiþie s-au
înscris 220 de copii din 41 de
judeþe ale þãrii. Participanþii sunt
elevi din clasele VIII- XII. „Fie-
care judeþ are câte un elev pen-
tru fiecare clasã. Excepþie face
municipiul Bucureºti care are 3
reprezentanþi pentru fiecare ni-
vel, adicã în total 15 participanþi.
Judeþul Dolj va fi reprezentat în
aceastã competiþie de o elevã de
la ªcoala „Mircea Eliade” ºi pa-
tru elevi de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, instituþie de în-
vãþãmânt care în fiecare an are
rezultate foarte bune la olimpiada pe aceastã
disciplinã”, a explicat Frusina Diaconu, in-
spector ºcolar de Geografie în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Se va face selecþie
ºi pentru faza internaþionalã

Conform Metodologiei de organizare ºi
desfãºurare a Olimpiadei de Geografie emi-
sã de Ministerul Educaþiei, competiþia cu-
prinde mai multe probe. Candidaþii susþin
astãzi, în intervalul 16.00-19.00, proba teo-
reticã scrisã, care se va derula Colegiul Teh-
nic „C.D. Neniþescu” din Craiova. Mâine
elevii vor avea o aplicaþie practicã sub în-
drumarea cadrelor didactice universitare ce
vizeazã cadrul natural ºi economic al jude-
þului, mai exact vor fi vizitate obiective eco-
nomice ºi de vegetaþie din Dolj. Pe 4 aprilie,
în intervalul 11.00-12.00, participanþii vor

susþine proba practicã scrisã. Joi 5 aprilie
olimpicii vor avea zi liberã, iar vineri se va
derula proba de baraj scrisã, în limba engle-
zã, pentru elevii care vor obþine punctaj
mare, din care vor fi selectaþi participanþii la
Olimpiada Internaþionalã de Geografie care
se va derula în aceastã varã, în Germania.
Elevii care nu vor participa la proba de baraj
se vor întâlni cu profesorii ºi studenþii Fa-
cultãþii de Geografie, în Sala Albastrã a Uni-
versitãþii din Craiova.

Sâmbãtã, 7 aprilie, olimpiada se încheie
în Sala Amfiteatru a Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj cu festivitatea de premiere a
olimpicilor. Conform regulamentului, vor fi
15 premii ºi 22 de menþiuni. Premiile vor
consta în diplome ºi bani, alocaþi de Minis-
terul Educaþiei, dar ºi de sponsori locali, care
au dorit sã sprijine performanþa ºcolarã.

CARMEN RUSAN

Astãzi începând cu ora 10.00, în Sala Amfiteatru a Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj are loc deschiderea festivã a Olimpiadei Naþionale de Geografie.

Craiova gãzduieºte Olimpiada
Naþionalã de Geografie

Asociaþia I.S. Drãgulescu reia în acest
an proiectul “ªcoli pentru ºcoli”, care îºi
propune implicarea elevilor din mediul ur-
ban în vederea dezvoltãrii conºtiinþei so-
ciale. La fel ca ºi anul trecut, proiectul are
drept scop strângerea de materiale ºcola-
re pentru elevii ºcolilor din mediul rural.
<<“ªcoli pentru ºcoli” doreºte stimularea
elevilor din mediul urban în vederea dez-
voltãrii conºtiinþei sociale.  Pentru aceste
motive ne propunem sã strângem din ºco-
lile craiovene materiale ºi împreunã cu re-
prezentanþi ai acestora sã le donãm elevi-
lor cu situaþie materialã modestã. În acest
fel ne dorim sã dezvoltãm dorinþa de vo-
luntariat si de implicare civilã a tinerilor,
în speranþa cã acest lucru va duce la ge-
nerarea a noi proiecte ºi la consolidarea
societãþii civile. Proiectul este structurat
în douã etape. În prima etapã vom merge
in ºase ºcoli craiovene, unde vom strânge
materiale necesare procesului educaþional.
Pentru a realiza acest lucru vom organiza

spectacole în fiecare ºcoalã. Accesul ele-
vilor la aceste spectacole se va face pe
bazã de donaþii, acestea constând în ma-
teriale ºcolare de care aceºtia nu mai au
nevoie, sau pe care vor sã le ofere>>, a
precizat Vlad Drãgulescu, preºedintele aso-
ciaþiei I.S. Drãgulescu.

În cea de-a doua parte a proiectului, or-
ganizatorii vor merge împreunã cu repre-
zentanþi ai ºcolilor craiovene ºi vom îm-
pãrþi materialele adunate în ºcolile din ju-
deþ. Aceste ºcoli vor fi selectate cu ajuto-
rul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
în baza datelor pe care acesta le deþine vis-
a-vis de elevii ce le frecventeazã. “Spec-
tacolul oferit elevilor ce vor fi prezenþi se
anunþã unul interactiv, în care elevii pot
interveni cu idei ºi teme. Reprezentaþia va
dura 30 de minute, apoi elevii vor vorbii
despre voluntariat ºi implicarea socialã în
proiectele socio-umanitare.

 Prin urmare proiectul nostru are un ca-
racter social ºi suntem convinºi cã acest
caracter va imprima noi valori civice în
elevii ce vor participa activ alãturi de efor-
tul nostru”, a mai spus Vlad Drãgulescu.

ALINA DRÃGHICI

“ªcoli pentru ºcoli”,
din nou în judeþul Dolj

   Potrivit conducerii ISJ Dolj
în acest an sunt 79 de posturi  ti-
tularizabile. Dintre acestea 22 de
posturi sunt în cadrul catedrei de
muzicã la Liceul de Artã “Marin
Sorescu” din Craiova, iar alte 30
posturi sunt pentru învãþãtori. De
asemenea, spre deosebire de se-
siunile anterioare, existã catedre
titularizabile ºi pentru discipline-
le Limba românã ºi Matematicã.
«Pentru Limba românã este un
post de titular la Vârtop ºi unul la
Liceul “Horia Vintilã” din Segar-
cea, iar pentru Matematicã sunt
patru posturi vacante la ºcolile
din Predeºti, Pleºoi, Filiaºi ºi Afu-
maþi. Lista completã cu normele
ºi fracþiunile de normã se gãseº-
te atât la avizierul Inspectoratu-
lui ªcolar cât ºi pe site-ul institu-
þiei. Alãturi de aceastã listã se aflã
ºi centrele de concurs”, a subli-
niat inspectorul ºcolar general
Mihaela Moþãþeanu.

41 de centre de concurs
Concursul de titularizare/supli-

nire se va desfãºura în acest an,
pentru prima datã dupã regulile
impuse de Legea nr.1/2011, care

prevede ca fiecare unitate de învã-
þãmânt sã-ºi selecteze resursa
umanã. Astfel, la nivelul judeþului
Dolj s-au creat 41 de centre de exa-
men, prin decizia Consiliilor de Ad-
ministraþie, care au avut de ales sã
organizeze concurs individual, în
consorþii sau prin asocieri tempo-
rare. La nivelul Craiovei existã douã
consorþii. Unul cuprinde ªcoala 21
“Gheorghe Þiþeica”, ªcoala 22
“Mircea Eliade”, Colegiul Naþional
“Elena Cuza” ºi Colegiul Naþional
“Fraþii Buzeºti”, iar celãlalt consor-

þiu are în componenþã Colegiul
Naþional “Carol I”, Colegiul Naþio-
nal “Gheorghe Chiþu”, Palatul Co-
piilor Craiova, ªcoala 18 “Sfântul
Dumitru”, ªcoala 36 “Gheorghe
Bibescu”, Grãdiniþa 30 “Cãsuþa
Fermecatã” ºi Grãdiniþa 21
“Tudor Vladimirescu”.

Înscrierile se fac la centre
Înscrierile pentru concursul de

titularizare sau suplinire se desfã-
ºoarã în acest an în perioada 2-
12 aprilie a.c., la nivelul unitãþilor

de învãþãmânt, a consorþiilor sau
a centrelor de concurs. Candida-
þii vor fi înregistraþi în aplicaþia
on-line Titularizare 2012, care
conþine opþiunile angajare prin
concurs pe perioadã nedetermi-
natã, angajare prin concurs pe
perioadã determinatã, repartiza-
re în baza rezultatelor obþinute la
probele scrise din iulie 2011 sau
iulie 2010. Dupã înscrieri, con-
form Metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic
din învãþãmântul preuniversitar în
anul ºcolar 2012-2013, în perioa-
da 20-28 aprilie a.c. se vor vali-
da fiºele de înscrieri.

Inspecþie specialã la clasã
înainte de proba scrisã

Pânã la organizarea concursu-

lui, candidaþii vor derula o orã de
predare la clasã cu inspecþie iar,
în funcþie de fiºa postului, vor sus-
þine ºi o probã practicã sau ora-
lã.  Comisia de organizare ºi des-
fãºurare a concursului din fieca-
re unitate de învãþãmânt, consor-
þiu sau centru întocmeºte ºi afi-
ºeazã graficul desfãºurãrii probe-
lor practice sau orale în profilul
postului ºi a inspecþiilor speciale
la clasã, pânã pe data de 30 aprilie
a.c.. Conform metodologiei aceste
probe se vor derula în intervalul 2
mai – 8 iunie a.c. ºi se vor finaliza
cu notã. Rezultatul acestei probe
se va aduna ºi cu punctajul de pro-
ba scrisã, iar postul pentru care
candideazã va fi ocupat în baza
mediei finale dintre cele douã note.

CARMEN RUSAN

692 de norme ºi  fracþiuni de
norme –  este oferta de posturi
didactice pentru anul ºcolar ur-
mãtor, scoase la concurs de In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj.
Candidaþii vor ocupa catedrele

prin evaluare scrisã, care se va
derula, în toate centrele de exa-
minare, pe 2 august a.c. Înscrie-
rile pentru aceste posturi încep
astãzi ºi se deruleazã timp de 10
zile, la centrele de concurs.

ISJ Dolj a afiºat posturile didactice pentru concursISJ Dolj a afiºat posturile didactice pentru concursISJ Dolj a afiºat posturile didactice pentru concursISJ Dolj a afiºat posturile didactice pentru concursISJ Dolj a afiºat posturile didactice pentru concurs

Programul de desfãºurare al proiec-
tului “ªcoli pentru ºcoli”:

 30 martie - ora 12:30 – Colegiul
Naþional “Fraþii Buzeºti”, Craiova, ora
14:30 – Liceul de Artã “Marin Sores-
cu”, Craiova;

4 aprilie - ora 09:30 – Colegiul Naþi-
onal ”Elena Cuza”, Craiova, ora 12:00
– Colegiul Naþional “ªtefan Velovan”,
Craiova,  ora 14:30 – Colegiul Naþional
”Carol I”, Craiova.
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Sărbătorile pascale,
întâmpinate de copii
la Galeria „Cromatic”

Înc epând de astăzi şi
până vineri, 6 aprilie, la
Galeria „Cromatic” a Cen-
trului Judeţean pentru
Conservarea şi Promova-
rea Culturii Tradiţionale
Dolj (Craiova,  s trada
„Alexandru Macedonski”
nr. 28) se desfăşoară pro-
gramele de activităţi „Tra-
diţie şi culoare” şi „Pia-
nistul către pictor”. Acti-
vităţile sunt realizate de
elevi de la Liceul de Artă

„Marin Sorescu”, Şcoala nr. 18 „Sf. Dumitru”, Şcoala nr. 39 şi
Şcoala nr. 16 – structură Şcoala nr. 38. «Este vorba despre o ex-
poziţie de desene şi de momente artistice realizate de copii, coor-
donatori ai proiectelor fiind profesorii Dorina Smarandache şi Oana
Constantinescu», a precizat Nicolae Dumitru, director al institu-
ţiei-gazdă. Deschiderea programului de manifestări are loc astăzi,
ora 10.00, urmând ca pe parcursul întregii săptămâni acestea să se
deruleze între orele 10.00 şi 16.00.

Conferinţe duhovniceşti
în Postul Mare, organizate
de ASCOR Craiova

Asoc iaţia Studenţilor
Creş tin-Ortodoc şi Ro-
mâni (ASCOR) – filiala
Craiova organizează în
perioada 2-6 aprilie din
Postul Sfintelor Paşti o
serie de conferinţe duhov-
niceşti, care se vor des-
făşura în sala de festivi-
tăţi a Căminului preoţesc
„Renaşterea”, înc epând
cu ora 18.00, intrarea fi-
ind liberă. Prima are loc

astăzi, când Preasfinţitul Sebastian, Episcopul Slatinei şi Roma-
naţilor, conferenţiază pe tema „Învierea lui Hristos, bucuria noas-
tră”. Invitatul celei de-a doua seri (mâine, 3 aprilie) va fi inginerul
Claudiu Răducu, conferinţa având o temă actuală: „Nevoile reale
ale tinerilor”. Miercuri, 4 aprilie, va conferenţia preot conf. univ.
dr. Picu Ocoleanu, de la Facultatea de Teologie a Universităţii din
Craiova, tema aleasă fiind „Familia creştină, calea spre desăvârşi-
re”, urmând ca joi, 5 aprilie, să fie invitat lect. univ. dr. Ionel
Ungureanu, de la aceeaşi facultate, care va vorbi auditoriului de-
spre „Şederea bisericească în socialul contemporan”. Seria întâl-
nirilor duhovniceşti se va încheia cu conferinţa „Învierea Domnu-
lui, speranţa noastră într-o lume secularizată” a ÎPS Irineu, Arhi-
episcopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Pelerinaj în Ierusalim, de Florii,
organizat de Mitropolia Olteniei

44 de pelerini din Craio-
va, Iaşi, Bucureşti şi Timi-
şoara pleacă astăzi spre Ie-
rusalim,  pentru a petrece
sărbătoarea de Florii la locu-
rile sfinte, pelerinajul fiind
organizat de Centrul „Sfân-
tul Nicodim” al Mitropoliei
Olteniei. „Acest pelerinaj a
fost organizat cu prilejul pro-
cesiunii de Florii de la Bet-
hleem. Se merge pe drumul

pe care efectiv Mântuitorul Iisus Hristos l-a urmat înainte de Săp-
tămâna Patimilor”, a precizat preotul Sorin Dumitru, directorul Cen-
trului de Pelerinaj din Craiova. Călătoria în Israel va dura o săptă-
mână, preţul unui bilet fiind de 650 de euro. Printre locurile care
vor fi vizitate sunt Cana Galileii, Sfântul Mormânt, Muntele Tabor
şi Mormântul Maicii Domnului.

Piesa „Căsătoria” a fost scrisă de Gogol
în anul 1833, dar a mai suferit anumite trans-
formări şi în anul 1835 a fost prezentată publicului la
Moscova. La Teatrul Bulandra a fost pusă în scenă
de regizorul rus Yuriy Kordonskiy, premiera având loc
pe 20 septembrie 2003.

Acţiunea se petrece în Sankt Petersburg, unde o fată
bătrână şi cu ceva zestre doreşte să se mărite cu un
domn bine văzut în societate, un nobil, un om cu ca-
racter, aşa că îşi trimite petiţorii pe la toţi cei care, dintr-
un motiv sau altul, sunt încă celibatari. Într-un final îi
sunt prezentaţi cinci bărbaţi, fiecare cu un trecut, fie-
care cu temerile sale. Acum, când sunt atâţia preten-
denţi la mâna domnişoarei Agafia, lucrurile par să se
complice, iar o hotărâre este cât se poate de dificilă. Ar
lua de la fiecare câte ceva: de la unul gura, de la altul
urechile, de la altul nasul, de la altul statura, astfel încât
să construiască bărbatul perfect pentru ea.

Un prieten bun de al lui Podkolesin este Kocik a-
riov, un funcţionar c are este căsătorit tot cu ajuto-
rul unei peţitoare, dar  mariajul său nu s-a dovedit a

Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuţ, în
„Căsătoria” de Gogol, pe scena craioveană

Actori ai Teatrului Bulandra din Bucureşti vor da viaţă
luni, 7 mai, personajelor piesei „Căsătoria”, de Gogol,
pe scena Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craio-
va. Spectacolul va începe la ora 19.00 şi, pe durata a
aproximativ trei ore, promite momente de comedie de
înaltă clasă. Biletele s-au pus deja în vânzare la Agenţia
TNC (tel. 0251.413.677).

fi foarte plăcut. Luptând pentru prietenul său,  şeful
de departament Podkolesin, aces ta bagă tot felul
de intrigi între Agafia ş i ceilalţi patru domni care
doresc mâna acesteia. Printr-un concurs  de împre-
jurări Podk olesin rămâne singurul pretendent la
ac est mariaj,  însă înainte de decizia finală acesta. ..
dispare pe fereastră.

Spectacolul se bucură de o distribuţie de excepţie:
Andreea Bibiri (Agafia Tihonovna, fiică de negus-
tor, fata de măritat), Irina Petrescu (Arina Pantelei-
monovna, mătuşă), Mariana Mihuţ (Fiokla Ivanov-
na, peţitoare), Cornel Scripcaru (Podkolesin, func-
ţionar de gradul al 7-lea), Răzvan Vasilescu (Koci-
kariov, pr ietenul lui) , Doru Ana (Ivan Pavlovici
Omletă, şef de departament), Ionel Mihăilescu (Anu-
cikin, ofiţer de infanterie în rezervă), Victor Reben-
giuc (Jevakin, marinar), Marius Chivu (Panteleiev,
furier), Ana Ioana Macaria (Duniaşka, fata în casă),
Şerban Pavlu  (Stepan, servitorul lui Podkolesin).

„Prostia omenească” –
spectacol pentru copii, la TNC

Atelier de training regional,
la Biblioteca Judeţeană Dolj

Dacă vă este dor de lumea bas-
melor,  poveştilor  şi povestirilor
copilăriei sau dacă vreţi ca ea să
se înfăţişeze, în adevărata-i splen-
doare,  ş i copiilor  ori nepoţilor
dumneavoastră, poftiţi, în ac eas-

tă săptămână, la
Teatrul Naţional
„Mar in Sor es-
cu”! Vor avea loc
aici nu mai puţin
de şapte repre-
zentaţii ale spec-
tacolului „Prostia
om enea scă”  –

dramatizare de Bogdan Ulmu după
Ion Creangă, în regia şi scenogra-
fia lui Alexandru Boureanu (asis-
tent: Tudorel Petresc u), pe muzi-
ca lui Marius Ţeicu. Astăzi, de la
orele 10.30 şi 12.00, pe scenă

urcă actorii Alina Mangra (Po-
vestitorul / Copilul), Geni Mac-
sim (Soacra / Cea ce dă-n gropi /
Cea cu vaca), Raluca Păun (Fata
/ Mama / Soţia), Radu Bucălae
(Omul însurat), Mircea Tudosă
(Bunicul / Soţul sub papuc / Arun-
cătorul de nuci) ş i Dragoş Mă-
ceşanu (Omul cu soarele / Mâţa
/ Cel ce dă-n gropi / Cel cu vaca).
Următoarele reprezentaţii vor avea
loc mâine, 3 aprilie (orele 11.00 şi
13.00), miercuri,  4 aprilie (orele
11.00 şi 13.00) şi vineri, 6 aprilie
(ora 11.00).

Traineri bibliotecari din bibliote-
cile judeţene din regiunea sud-vest
– Argeş, Dolj, Gorj şi Vâlcea – par-
ticipă, astăzi, la Craiova, cea de-a
treia întâlnire din cadrul Atelierului
de training regional. Organizat de
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”, în colaborare cu
Fundaţia IREX, acesta are ca scop
lucrul în echipă pentru dezvoltarea
de programe de training, plecând
de la analiza de nevoi până la reali-
zarea suportului de curs. «Progra-
mul de training „BIBLIOSCOP –
Marketingul misiunii de bibliote-
că” a parcurs etapele de realizare a

analizei de nevoi, a programei de
formare, a planurilor de lecţii şi se
află în etapa de realizare a suportu-
lui de curs. Trainerii bibliotecari din
cele patru judeţe vor lucra în echi-
pă în timpul atelierului, apoi vor
continua să se implice în discuţiile
şi sesiunile de lucru online până la
definitivarea cu succes a progra-
mului de training regional şi vor im-
plementa modelul de training, aşa
cum l-au elaborat împreună», au
prec izat reprezentanţii bibliotecii
doljene. Atelierul se desfăşoară în-
tre orele 10.00 şi 17.00, în Sala „Ni-
colae Romanescu”.
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Un acord de încetare a fo-
cului a intervenit între triburile
rivale, care s-au confruntat vio-
lent, sâmbãtã, la Sebha, în su-
dul Libiei. Luptele au provocat
aproape o sutã de morþi ºi zeci
de rãniþi. Cel puþin 16 persoa-
ne au fost ucise sâmbãtã, în
luptele care au opus pe cei din
tribul Tubu, în majoritate musul-
mani, triburilor arabe, potrivit
AFP, în baza consultãrii surse-
lor locale ºi medicale. Victimele
se adaugã bilanþului de 70 de
morþi ºi 150 de rãniþi, pe care
guvernul îl anunþase miercuri
seara. „Nu am putut dormi de
vineri seara. Cei din Tubu au
atacat Sebha începând cu ora
trei. Au încercat sã ocupe ora-
ºul. Toþi locuitorii au luat arme-
le, pentru a se apãra”, a decla-
rat medicul Abdelrahman al-
Arich. S-au înregistrat 8 morþi
ºi 50 de rãniþi printre membrii
triburilor arabe. Al-Adem Teb-
baoui, un oficial local al Tubu,
a deplâns cei 8 morþi. „Noi am
respectat un armistiþiu ºi dorim
reconciliere, dar alte triburi,
menþioneazã Awled Suleiman,
nu înceteazã sã ne atace. Noi
suntem privaþi de apã ºi elec-
tricitate”, completeazã Al-
Adem Tebbaoui. Potrivit mai

multor surse, combatanþii Tubu
au atacat Sebha înainte de ivi-
rea zorilor, încercând o contra-
ofensivã pentru a intra în oraº.
Membrii Tubu sunt acuzaþi de
alte triburi de a avea în rându-
rile lor luptãtori strãini, veniþi din
Ciad, þarã vecinã. Dar, potrivit
lui Al-Adem Tebbaoui, „tribu-
rile arabe au primit imigranþi
africani, care lucreazã în oraº
ºi sunt prezentaþi presei drept
combatanþi Tubu de peste ho-
tare”. Vineri, conducãtorul
Tubu în Libia, Issa Abdelmajid
Mansur, a cerut Naþiunilor Uni-
te ºi UE sã intervinã, pentru a
opri ceea ce el numeºte „epu-
rarea etnicã a Tubu”. „Noi ce-
rem ONU ºi UE sã intervinã,
pentru a opri epurarea etnicã”,
a declarat acest fost opozant
al regimului lui Muammar Ga-
ddafi, care a menþinut discrimi-
narea etnicã. Abdelmajid Man-
sur a acuzat triburile arabe din
Sebha de a fi bombardat o cen-
tralã electricã ce alimenta mai
multe regiuni din sud, precum
Qatroun ºi Morzuk, considera-
te ca fiefuri Tubu. Telecomu-
nicaþiile au fost, de asemenea,
tãiate, a mai spus el. Tubu acu-
zã autoritãþile de susþinerea tri-
burilor arabe, denunþând pasi-

vitatea ºi inacþiunea Guvernu-
lui în faþa unei invazii strãine,
dar ºi absenþa armatei naþiona-
le, capabilã sã impunã ordinea.
Cei din Tubu au fost implicaþi
în ciocniri mortale începând cu
luna februarie, cu triburile lo-
cale din sud, din Kufra ºi Seb-
ha. Dupã cãderea regimului lui
Gaddafi, în octombrie 2011,

noile autoritãþi încearcã sã con-
troleze zecile de brigãzi de ex-
rebeli care au luptat împotriva
gaddafiºtilor ºi care continuã sã
facã legea în þarã. Numeroase
triburi ºi locuitori din mai multe
regiuni dispun de un arsenal
militar moºtenit de la Muam-
mar Gaddafi, neezitând sã-l fo-
loseascã în orice conflict.

Libia: TLibia: TLibia: TLibia: TLibia: Triburile rivale se luptã între eleriburile rivale se luptã între eleriburile rivale se luptã între eleriburile rivale se luptã între eleriburile rivale se luptã între ele

Alegãtorii birmani au
votat, ieri, în cadrul unui
scrutin parþial istoric, care
ar trebui sã-i permitã opo-
zantei Aung San Suu Kyi sã
intre în Parlament, dupã 15
ani în care a fost consemna-
tã la domiciliu. Un total de
45 de mandate sunt în joc,
iar pentru 44 candideazã
Liga Naþionalã pentru
Democraþie (LND), a lui
Suu Kyi. Laureata Premiului
Nobel pentru Pace, conside-
ratã, pânã în urmã cu doi
ani, inamicul public numãrul
unu de junta aflatã atunci la
putere, este vãzutã ca
favoritã la Kawhmu, o
circumscripþie ruralã situatã
la douã ore de mers de

Scrutin legislativ istoric în Birmania

Circa 80 de persoane au
fost  ares ta te ,  sâmbãtã ,  în
urma unor manifestaþii ale
opoziþiei, la Moscova ºi Sankt
Petersburg. La Moscova, câ-
teva sute de persoane - 200,
potrivit poliþiei - s-au reunit
în Piaþa Triumfalnaia, în cen-
trul oraºului. Manifestaþia,
neautorizatã, a fost organiza-
tã în mod simbolic în data de
31, pentru a cere respecta-
rea articolului 31 din Consti-
tuþia Federaþiei Ruse, care
garanteazã libertatea la reu-
niuni, scandându-se „Rusia
fãrã Putin”. Forþele de ordi-
ne i-au obligat pe participanþi
sã se împrãºtie, împingându-i

Manifestaþii ale opoziþiei la Moscova
ºi Sankt Petersburg, terminate cu arestãri

spre strãzi adiacente ºi pro-
cedând la arestãri. La Sankt
Petersburg, circa 60 de per-
soane au încercat sã mani-
festeze pe bulevardul central
Nevski,  arborând panglici
albe, devenite simbolul acþi-
unilor de protest, ºi baloane
de aceeaºi culoare. ªi aici,
forþele de ordine i-au îm-
p rã º t i a t  pe  man i f e s t an þ i ,
arestând circa 15 persoane,
potrivit poliþiei. O altã mani-
festaþie, de data asta mult
mai amplã, este programatã
pentru 6 mai, la Moscova, în
ajunul ceremoniei de înves-
tire a lui Putin ca preºedinte
al Rusiei.

Rangoon, unde înfruntã
verdictul urnelor pentru
prima datã în viaþa sa.
Guvernul, format din foºti
militari reformatori, sosiþi la
putere în urmã cu un an,
încearcã sã arate cã refor-
mele sale politice sunt
sincere ºi pot justifica ridica-
rea sancþiunilor occidentale
care afecteazã economia
þãrii. La finalul unui proces
de tranziþie fãrã violenþã ºi
sub controlul armatei, aceas-
tã nouã echipã i-a propus lui
Suu Kyi sã candideze.
Conform tuturor analiºtilor,
Guvernul are interes sã o
vadã pe opozantã triumfând
în alegeri, sub privirea
comunitãþii internaþionale.

Coreea de Nord a criticat, sâmbãtã, de-
cizia SUA de a suspenda ajutorul alimentar
promis, în replicã faþã de racheta pe care
se pregãteºte sã o lanseze Phenianul, apre-
ciind cã acest lucru va duce la anularea

acordului încheiat în februarie de cele douã
þãri, care prevedea un moratoriu asupra
activitãþilor sale nucleare. „Reacþia exage-
ratã a Statelor Unite (faþã de proiectul de
lansare a unui satelit) depãºeºte limitele”,

a declarat un purtãtor de
cuvânt al Ministerului Afa-
cerilor Externe, citat de
agenþia oficialã nord-core-
eanã. Este „un act regreta-
bil, care ar anula în întregi-
me acordul de la 29 februa-
rie, între Coreea de Nord ºi
Statele Unite”, a adãugat
acesta. Administraþia SUA a
insistat cã ajutorul umanitar
ºi politica nu au legãturã,
„dar rãspunde la lansarea
unui satelit prevãzutã de noi
anunþând cã nu îºi va respec-
ta angajamentele privind aju-

torul umanitar”, a subliniat purtãtorul de
cuvânt. Phenianul a generat critici vehemen-
te anunþând, la 16 martie, cã va lansa o ra-
chetã cu razã lungã de acþiune, care va trans-
porta un satelit civil, între 12 ºi 16 aprilie,
pentru a marca 100 de ani de la naºterea
fondatorului Coreei de Nord, Kim Il-sung.
SUA ºi aliaþii lor denunþã un tir deghizat de
rachetã, cu încãlcarea rezoluþiilor ONU,
care interzic Coreei de Nord sã efectueze
teste nucleare sau balistice. Reacþia comu-
nitãþii internaþionale a fost cu atât mai durã
cu cât anunþul Coreei de Nord a intervenit
la câteva zile dupã ce Phenianul s-a anga-
jat în faþa Washingtonului sã respecte un
moratoriu asupra lansãrii de rachete, teste-
lor nucleare ºi activitãþilor de îmbogãþire a
uraniului, în schimbul unui ajutor alimentar
american. Prin urmare, Washingtonul a
anunþat, miercuri seara, cã a suspendat li-
vrarea ajutorului.

Phenianul ameninþã cu anularea acordului nuclear încheiat cu SUA

Franþa: Melenchon - al
treilea, Hollande – primul

Jean Luc Melenchon, liderul
unui partid de stânga, se plaseazã
al treilea în sondajul LH2-Yahoo
privind intenþiile de vot la preziden-
þiale, cu 15%, în urma adiþionãrii a
patru procente, în raport cu
precedentul sondaj al aceluiaºi
institut, care fusese fãcut public la
18 martie a.c.. Nicolas Sarkozy
stagneazã, cu 27,5%, în urma lui
François Hollande care, cu 28,5%,
rãmâne în faþã, deºi a pierdut douã
procente. Marine Le Pen pierde un
procent ºi regreseazã pe poziþia a
patra, cu 13,5%, iar Francois
Bayrou mai cedeazã 0,5%, atin-
gând pragul de 12%. Eva Joly,
candidata Verzilor, acumuleazã
numai 2% intenþie de vot. 17%
din respondenþi n-au exprimat
intenþia de vot în primul tur ºi
21% în al doilea tur. Sondajul a
fost realizat telefonic, pe 30 ºi 31
martie, pe un eºantion reprezenta-
tiv de 973 de persoane în vârstã
de peste 18 ani ºi s-a difuzat, ieri,
putând fi regãsit pe site-urile
principalelor cotidiane franceze.
Confruntãri violente la Frankfurt,
la o demonstraþie anti-BCE

Confruntãri violente au avut
loc sâmbãtã, între poliþiºti ºi
manifestanþi veniþi sã protesteze la
Frankfurt, în vestul Germaniei,
faþã de politica de austeritate
impusã de UE ºi BCE þãrilor
mediteraneene, a anunþat poliþia.
Un poliþist a fost grav rãnit, dupã
ce a fost lovit cu pietre. Potrivit
estimãrilor poliþiei, 4.300 de
persoane au rãspuns apelului
miºcãrii „M-31” (pentru 31
martie) la organizarea unei „zile
europene împotriva capitalismu-
lui”. Organizatorii au anunþat
6.000 de participanþi, „cel puþin
200 de arestãri” ºi „numeroºi
rãniþi”. „Numeroase persoane au
hematoame, este confirmatã cel
puþin o fracturã, iar foarte multe
persoane sunt afectate de gazele
lacrimogene utilizate de poliþie”, a
declarat un purtãtor de cuvânt al
miºcãrii pentru AFP. În opinia sa,
intervenþia poliþiºtilor înarmaþi cu
bastoane, dupã ce s-a aruncat cu
pungi cu vopsea în faþada sediului
BCE, este cea care a condus la
degenerarea situaþiei.
Peste 30 de incendii de pãdure
în Spania, a cincea zi
consecutiv

Peste 300 de pompieri,
susþinuþi de avioane ºi elicoptere,
luptau, sâmbãtã, pentru a stinge
32 de incendii de pãdure în
Principatul Asturia (nordul
Spaniei), în timp ce un alt
incendiu afecta un parc natural
din Galicia (nord-vest), au
anunþat autoritãþile spaniole.
„Serviciile de urgenþã din Asturia
au luptat, pentru a cincea zi
consecutiv, împotriva a 107
incendii de pãdure, din care 32
rãmân active”, au anunþat
pompierii într-un comunicat. Spre
vest, peste 200 de persoane au
fost evacuate din cauza unui
incendiu care s-a declanºat în
cursul serii de sâmbãtã, în parcul
natural Fragas do Eume, în
Galicia, distrugând circa 200 de
hectare dintr-o zonã protejatã.
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CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc, soli-
cit angajare, maxim 40 –
50 Km în afara oraºului.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese
festive, folosind ingredien-
te naturale. Relaþii la tele-
fon: 0740/645.126.
Filmez, fotografiez la pre-
þuri avantajoase albume
digitale cu calitate de înal-
tã rezoluþie ºi filmãri de
înaltã clasã HD sau DV.
Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel.
Telefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Te-
lefon: 0753/046.965.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.

Executãm  lucrãri de tapiþe-
re ºi mobilier de recondiþio-
nat. Telefon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigi-
dere ºi lãzi frigorifice la do-
micilil clienþilor. Telefon:
0740/895.691.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.
Remediez ºi execut tâm-
plãrie PVC ºi aluminiu, preþ
convenabil. Telefon:
0761/136.407.
Caut persoanã pentru în-
grijire bãtrân imobilizat
pentru ajutor în Craiova.
Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid puncte
de lucru, modificare capi-
tal, cesiune pãrþi, modifica-
re sediu social. Telefon:
0761/633.118.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje,
portrete, etc. la comandã.
Telefon: 0767/116.092.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0753/046.965

Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Tele-
fon: 0744/211.789; 0770/
333.559.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0771/215.774; 0722/
943.220.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonie-
rã parter, Rovine, termopa-
ne, uºã metalicã, parchet.
Telefon: 0752/641.487.
Vând locuinþã comfort spo-
rit din Craiova, preþ negocia-
bil. Telefon: 0728/014.925.
Particular, camerã cãmin,
vis –a -vis Moara Gorjului
– 22 mp, stare bunã, po-
sibilitãþi pentru grup sani-
tar, preþ 52.000 lei, nego-
ciabil. Telefon: 0251/
593.503; 0766/271.705.
Vând garsonierã deco-
mandatã etaj 2/2 Nanterre,
zona Puºkin, 48 mp, boxã.
Telefon: 0745/541.194.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.

Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând douã apartamen-
te (2 ºi 3 camere), îm-
preunã sau separat, se-
midecomandate, bilate-
ral, renovate ºi moder-
nizate, etaj 1/P+4, izola-
þie termicã, parchet ori-
ginal restaurat, termo-
pan, centralã proprie în
fiecare apartament,
Brazda lui Novac (zona
BRD – Complex Vechi),
preþ negociabil. Accept
credit Prima Casã. Tel.:
0746.241.231.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere Mc’Donald. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Te-
lefon: 0770/ 317.820.

Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100 mp,
centralã, AC, gresie, faian-
þã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise,
jaluzele exterioare, izola-
þie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã 6 camere,
4000 mp teren curte, 7 ha
teren arabil – Podari. Te-
lefon: 0251/522.579.
Vând casã la 20 km de
Craiova - Negoeºti. Tele-
fon: 0723/692.884; 0722/
151.452.
Particular, vând casã în
Craiova, str. „Drumul Jiu-
lui”, 5 camere, baie, bucã-
tãrie, termopan. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Siliºtea Cru-
cii, teren 5000 mp central.
Telefon: 0728/053.012;
0744/319.448; 0747/
115.485.

Filiaºi, strada „1 Mai”, casã
la roºu D+E+M, autorizaþie,
cadastru, teren 1770 mp,
deschidere 45 m, ulterior
parcelabil, panoramic. Te-
lefon: 0767/263.391.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe, cur-
te – 38 ari în Valea Stan-
ciului, Þugureºti – Dolj. Te-
lefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Cra-
iova, str. „Drumul Jiului”, 5
camere, baie, bucãtãrie,
încãlzire centralã. Telefon:
0746/498.818.
Particular, vând casã în
Centru. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m ampren-
ta la sol, teren 280 mp,
construcþie an 2000, str.
„Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj,
25 km de Craiova, 3 ca-
mere + dependinþe, te-
ren+ vie, totul în curte 3000
mp. Negociabil. Telefon:
0755/805.422.
Vând casã modestã str.
„Zorelelor” nr. 1, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0751/
124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Brazdã
sau Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0723/692.884.
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De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îmbu-
nãtãþitã, cu apartament
Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I.
Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 came-
re ºi magazin + anexe în
oraºul Corabia, are facilitãþi
cu apartament 2 camere
în Craiova. Telefon: 0770/
918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/693.646.

Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Tele-
fon: 0232/223.409; 0770/
536.664.
Vând teren agricol extravi-
lan, zona Segarcea- Giur-
giþa, irigabil, 57.400 mp.
Telefon: 0740/081.847.
Vând pãdure, vârsta 50 –
60 ani, amestec stejar,
cer, gorun, la 5 km de Cra-
iova în parcul de vacanþã
din comuna Podari, utlitãþ,
drum de acces, acte în
regulã, cadastru, preþ de
crizã 10.000 lei/ha. Tele-
fon: 0771/751.031.
Cârcea, strada „Salcâmu-
lui”, teren 670 mp, deschi-
dere 19 m, utlitãþi, cadas-
tru. Telefon: 0767/263.391.
Vând un hectar de sal-
câm gros. Telefon: 0723/
692.884.
Particular, vând 3000 mp
intravilan, cadastru RE-
DEA, judeþul Olt. Telefon:
0768/612.733.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fântâ-
nã, apã, gaze, cadastru, in-
tabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.

Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschi-
dere drum European  Cra-
iova –  Balº-Bucureºti, cu
utilitãþi, pentru investiþii; 5000
m Pieleºti – „Q Fort”; 1000
m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plan-
taþie pomi pe marginea la-
cului Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break
20.000 km parcurºi, sta-
re excepþionalã. Telefon:
0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj,
unic proprietar. Telefon:
0760/272.814.
Vând Fiat Punto 1.2, anul
1995, înscris RO, taxã
mediu plãtitã, trapã, gea-
muri electrice, servo. Tele-
fon: 0767/419.084, dupã
ora 14.00.
Vând Nubira II, CDX fabri-
caþie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full
optional, piele, bleu-marin
metalizat, perfect, distribu-
þie nouã, revizie Audi –
service, motor 2000 TDI.
Telefon: 0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatricu-
lat 2009, preþ negociabil.
Telefon: 0731/580.605.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full option,
anvelope varã + iarnã. Te-
lefon: 0761/137.238.

Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere cen-
tralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatricula-
tã recent nr. Bulgaria, preþ
negociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omo-
logat, 2200 E, negociabil.
Telefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fa-
bricaþie 2002, motor 1,4,
benzinã, climã, geamurui
securizate, oglinzi electri-
ce, închidere centraliza-
tã, preþ 2000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0767/
311.574.
Vând Chevrolet Aveo,
berlinã 2008, preþ 3900 E.
Telefon: 0768/417.804.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bu-
telie, canistre metal 20 litri,
alternator 12V, polizor flex
D 125x 850 W, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30
lei; burtierã fãrã picior nouã
30 lei; uºã cu toc 40 lei.
Telefon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã castaniu
lungime pãr cca 12 cm,
ondulat, coafatã, preþ ne-
gociabil, 70 RON. Telefon:
0771/385.193; 0351/
462.193.

Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând 45 de capre. Tele-
fon: 0749/103.935; 0749/
198.745.
Vând 2 porci 80 – 190 kg.
Telefon: 0251/432.874,
între orele 17.00 – 21.00.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie
fontã 30 lei; uºã cu toc 30
lei; fereastrã cu toc,
geam 30 lei, linoleu pân-
zat 3 lei mp. Telefon:
0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese
auto Dacia (pivoþi, bobinã
inducþie, biele, furtune,
etc.) noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3
buc) mãrimea 400 mm,
transformator sudurã in-
dustrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/
989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2
uºi ºi mobilã sufragerie
Drobeta. Telefon: 0752/
835.708.
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

Societate comercialã
închiriazã sau vinde spaþii

de producþie situate în
Bariera Vâlcii (fosta Avicola).

Telefon: 0770/887.454

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Urgent! Anvelope iarnã
205/55/R16 noi (rulate
2000 km). Telefon: 0728/
928.909.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã
– 50 vedre; 2 scãri duble
din þeavã Ø 1/2; roabã,
cãruþ curte mare cu douã
roþi cu rulmenþi. Telefon:
0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l
din geam cu naveta res-
pectivã. Telefon: 0251/
562.625.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã tip Horenca.Telefon:
0724/967.663.
Vând anvelope iarnã
puþin uzate R 13/175/70,
4 bucãþi ºi R 14/185/60,
4 bucãþi, jenþi 4 gãuri. Te-
lefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împã-
raþi Constantin ºi Elena,
30/40 foiþa, 100 lei înrã-
matã. Telefon: 0767/
116.092.

Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 – 48,
1 cojoc gri cu glugã, 1
cojoc maro cu guler bla-
nã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând bocanci militari 43-
44, ghete 43, pantofi 42-43,
piese Dacia noi, piese
445, þuicã 9 lei/litru, drujbã
alpina defectã, anvelope
165/13 noi 2 bucãþi, frigider
Electrostar 320 litri. Telefon:
0721/179.420.
Vând masã pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar. Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.

Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir, ju-
deþul Gorj, sat Palchinu.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã,
diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând recamier – bine în-
treþinut, preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonie-
rã Craiova. Telefon: 0748/
195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi vou-
cher auto. Ofer 1.000
RON/bucatã. Plata pe
loc. Telefon: 0723/
918.382.
Cumpãr telefon foarte
vechi cu manvelã. Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr jenþi Logan. Tele-
fon: 0721/995.405.
Cumpãr 3 vouchere pe
anul 2012. Telefon: 0747/
493.975.
Cumpãr centralã termicã
pe lemne mai micã decât
0,60 X 0,60 m, chiar dacã
nu este STAS. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Închiriez casã cu utilitãþi
pentru birouri, farmacii,
cabinete medicale, labo-
ratoare, - central. Telefon:
0748/195.954.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazda lui Novac, etaj
2, rog seriozitate. Telefon:
0770/223.865.
Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi
ºi obligaþii majore, came-
rã acces la bucãtãrie,
baie, vine 5 zile pe lunã în
cele 2 camere disponibi-
le. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Închiriez garsonierã mobi-
latã Craioviþa Nouã, pe ter-
men lung. Telefon: 0765/
291.628.
Primesc 2 fete în gazdã
pe perioadã lungã, came-
rã mobilatã cu strictul ne-
cesar. Telefon: 0726/
497.404.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp)
pentru birouri, zonã cen-
tralã, singur în curte. Tele-
fon: 0727/356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepi-
nierã pomi, flori ºi creºte-
rea pãstrãvului în bazine.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã
central, 1800 m.p. cu toa-
te utilitãþile. Telefon: 0721/
995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial
termopan 18 mp. Telefon:
0722/943.220; 0740/
649.518.
Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon:
0769/477.662.
Ultracentral, toate condiþii-
le, 3 camere, decoman-
dat, Proiect M. Telefon:
0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi co-
merciale. Telefon: 0755/
747.258; 0722/773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Proprietar, închiriez în re-
gim hotelier garsonierã de
lux, parter, Rovine, ieftin.
Telefon: 0752/641.487.
Spaþiu ultracentral lân-
gã Romarta, excepþio-
nal, parter, bloc, 4 ca-
mere, intrare separatã
de locatari, balcon în-
chis, microcentralã,
alarmã, gresie, faianþã,
pretabil inclusive pen-
tru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

Închiriez apartament ne-
mobilat Craioviþa Nouã,
100 E. Telefon: 0744/
139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþio-
nat, termopane, parchet,
gresie, uºã metalicã. Te-
lefon: 0722/753.922.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pen-
tru prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpã-
rãtor a unei afaceri, fru-
moase, sãnãtose, (pepi-
nierã cãpºuni, trandafiri,
pomi fructiferi ºi pãsãri,
posibil ºi animale). Tele-
fon: 0351/430.880; 0762/
278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, in-
terfon, 118.000 lei negocia-
bil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomanda-
te Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, ter-
mopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schim-
bate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nico-
lae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomanda-
te Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufrage-
rie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semi-
decomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, fa-
ianþã, termopan, parchet la-
minat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI
OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 des-
chideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI
!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CAR-
MEN se gãsesc acce-
sând http://carmen.craio-
vaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelenda-
va, et. 2, complet mobila-
tã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, ter-
mopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Com-
plex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac-
Rocadã, gresie, faianþã, par-
chet, termopan, aragaz, fri-
gider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta,  parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Pa-
tria, gresie, faianþã, ter-
mopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apo-
metre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate ne-
mobilate Rovine-Wiesa-
na, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, re-
partitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, ara-
gaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã nemobilatã Braz-
da lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, fri-
gider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mo-
bilatã ºi utilatã Craioviþa-
Kaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecoman-
date Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, in-
ternet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! În-
chiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Ultra-
central-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramoder-
nã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoa-
la nr.12, et.3, complet mo-
bilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craiovi-
þa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termo-
pan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere decomandate mobi-
late, Brazda lui Novac-
Complex Baba Novac,
recent renovat, baie ultra-
modernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 Mai-
Sara, et.3, complet mobi-
lat, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Bo-
tanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Ro-
cadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere ne-
mobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere de-
comandate Brazdã-Com-
plex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- MICROCENTRALÃ, UL-
TRAMODERN!!! Aparta-
ment 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, ter-
mopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decoman-
date, et.3, Calea Bucu-
reºti-Piaþa Centralã, ne-
mobilate, etaj 3, tocãrie in-
terioarã schimbatã, termo-
pan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Gar-
sonierã decomandatã ne-
mobilatã, Calea Bucureºti-
McDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faian-
ºã, mobilier bucãtãrie, impe-
cabilã, 160 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRA-
MODERN!!! Apartament 2
camere decomandate re-
cent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã ge-
neraþie, parchet, uºi interioa-
re schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDE-
AL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere ne-
mobilate Sãrari, parter, gre-
sie, faianþã, parchet, termo-
pan, 300 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.



luni, 2 aprilie 2012 cuvântul libertãþii / 15

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
spspspspsp               rtrtrtrtrt

Real este o veritabilã maºinãrie de go-
luri în acest sezon! Madrilenii au ajuns
sâmbãtã seara la borna 100 în campio-
nat, dupã ce au zdrobit cu 5-1, în depla-
sare, pe Osasuna Pamplona. Erou, ca mai
de fiecare datã, Cristiano Ronaldo, deci-
siv la patru dintre reuºite. Mai întâi, portu-
ghezul l-a servit pe Benzema (7), pentru
ca apoi sã înscrie pentru 2-0 (37). Tot el
a fãcut 4-1 (70), prilejuindu-i ulterior re-
cidiva ºi argentinianului Higuain (77), mar-
cator ºi în minutul 40 (assist Granero).
Golul de onoare al gazdelor de pe „Esta-
dio Reyno de Navarra” a venit în startul
pãrþii secunde ºi a purtat semnãtura lui
Nino (49).

Cu aceastã „dublã”, Ronaldo, ajuns la
cota 37, s-a instalat solitar în fruntea cla-
samentului golgeterilor. Leo Messi a avut

Incredibilã eficienþã!

“Galacticii” au bifat golul 100 în Primera
însã grijã sã reducã ecartul pânã la mi-
nim, în victoria cu 2-0 a Barcelonei con-
tra lui Bilbao, starul argentinian închizând
tabela în minutul 58, dintr-un penalty
obþinut de Tello.

Altfel, cu 8 runde pânã la finiº, liderul
Realul îºi menþine avansul de 6 puncte în
faþa marii rivale. Numai cã, þintarul es-
te favorabil catalanilor. Aceºtia au ad-
versari mai facili, iar cu cei tari se în-
fruntã numai pe teren propriu. Inclusiv,
alt mare avantaj, meciul direct cu Real,
prevãzut pe 21/22 aprilie. În schimb, ma-
drilenii au un program complicat, cu mi-
nim încã douã deplasãri grele, la Bilbao
ºi cu Atletico

Programul celor douã echipe pânã la
finalul campionatului

Real Madrid le va mai întâlni pe FC

Valencia (a), Atletico Madrid (d), Spor-
ting Gijon (a), FC Barcelona (d), FC Se-
villa (a), Athletic Bilbao (d), Granada (d),
Real Mallorca (a).

FC Barcelona mai are de jucat cu Real
Zaragoza (d), Getafe (a), Levante (d), Real
Madrid (a), Rayo Vallecano (d), Malaga (a),
Espanyol Barcelona (a), Betis Sevilla (d).

City s-a împidicat ºi de Sunderland
Obligatã sã învingã pentru a þine cât

mai aproape de rivalii de la United (n.r.
pentru cã e greu de crezut cã “diavolii”
se vor ceda astãzi puncte la Blackburn),
Manchester City a comis-o din nou dupã
remiza de runda trecutã de pe terenul lui
Stoke, repetând, sâmbãtã, “isprava” ºi
împotriva lui Sunderland, mai rãu, chiar
în propriul fief, 3-3. Totuºi, “cetãþenii”,
actualmente cu douã puncte în minus ºi
un joc în plus, se pot considera noro-
coºi cu acest rezultat, ei revenind pe fi-
nal de la 1-3. Au marcat Balotelli (foto)
43 pen., 85 ºi Kolarov 86, respectiv Lar-

sson 31, 45+3 ºi Bendtner 55.
Cu ºapte etape rãmase din „Premier

League”, ºi þinând cont cã mai existã ºi
confruntarea directã, de pe „City of
Manchester Stadium”, programul celor
douã combatante este urmãtorul: City
mai are de jucat cu Arsenal (d), WBA
(a), Norwich (d), Wolverhampton (d),
United (a), Newcastle (d) ºi QPR (a),
iar United, nemaiinclizând jocul din
aceastã searã contra lui Blackburn, cu
QPR (a), Wigan (d), Aston Villa (a),
Everton (a), City (d), Swansea (a) ºi
Sunderland (d).

Dupã ce la un moment dat a avut un
avans ºi de ºapte „lungimi” faþã de Bay-
ern, Borussia Dortmund vede încet-încet
cum acesta i se scurge printre degete, re-
ducându-se la doar trei. Neinsis-
tând pe succesul bavarezilor,
contra unor alþi bavarezi, 1-0,
sâmbãtã, cu Nurnberg, gol Rob-
ben (69), „galbenii” au irosit ul-
timele douã puncte în cel mai dra-
matic mod cu putinþã, remizând,
vineri, 4-4 acasã, cu Stuttgart.
Kagawa a deschis scorul pentru
campioanã în minutul 33, iar reu-
ºita lui Blaszczykowski, din de-
butul pãrþii secunde (49), pãrea
sã fi ucis meciul. De unde! ªva-
bii au întors balanþa (2-3), incre-

„Thriller-ul” dintre Dortmund ºi Stuttgart a incendiat Bundesliga
Bayern, la 3 puncte de campioana en-titre

dibil, în numai 8 minute, prin Ibisevici
(71) ºi „dubla” instantanee a lui Schieber
(77, 79). În stil de mare echipã, Borussia
n-a acuzat însã ºocul, adicându-ºi la ex-

taz cei peste 80.000 de fani prezenþi pe
„Signal Iduna Park”! „De vinã”, Hummels
(82) ºi Perisici (87). Un veritabil „thril-
ler” putea avea totuºi ºi mai mult drama-

tism. ªi a avut, Gentner zãdãrni-
cind revenirea amfitrionilor în al
doilea minut al prelungirilor!

În ultimele ºase runde, Borus-
sia ºi Bayern, care au de jucat ºi
meciul direct, în 11 aprilie la
Dortmund (1-0 în tur pentru „gal-
beni”), vor mai evolua dupã cum
urmeazã: Borussia cu Wolfsburg
(d), Schalke (d), Monchenglad-
bach (a), Kaiserslautern (d) ºi
Freiburg (a), iar Bayern cu Aug-
sburg (a), Mainz (a), Bremen (d),
Stuttgart (a), Koln (d).

Foto: Ronaldo, felicitându-l pe Higuain
dupã reuºita de 5-1, cea care a dus la golul
cu nr.100 al madrilenilor

 “Diavolii” exultã!

BUNDESLIGA –
ETAPA A 28-A

Dortmund – Stuttgart 4-4
Leverkusen – Freiburg 0-2
Bremen – Mainz 0-3
Nurnberg – Bayern 0-1
K’lautern – Hamburg 0-1
Augsburg – Koln 2-1
Hertha – Wolfsburg 1-4
Hannover – M’gladbach 2-1
Hoffenheim – Schalke (asearã)
Clasament: 1. Dortmund 63p, 2. Bayern 60p,

3. Schalke 53p (- 1 joc), 4. M’gladbach 51p, 5.
Hannover 41p...14. Augsburg 30p, 15. Ham-
burg 30p,  16. Koln 28p, 17. Hertha 26p, 18.
K’lautern 20p.

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 31-A

Aston V. – Chelsea 2-4
Everton – West Brom. 2-0
(Gabriel Tamaº nu a fãcut parte din lotul

oaspeþilor)
Fulham – Norwich 2-1
Man. City – Sunderland 3-3
(Costel Pantilimon a fost rezervã la gazde)
Queens PR – Arsenal 2-1
Wigan – Stoke 2-0
Wolves – Bolton 2-3
Newcastle – Liverpool 2-0
Tottenham – Swansea (asearã)
Blackburn – Man. United  (azi, 22:00, Dg.Sp.2)
Clasament: 1. Man. United 73p (- 1 joc), 2.

Man. City 71p, 3. Arsenal 58p, 4. Tottenham 55p,
5. Chelsea 53p...16. Bolton 29p (- 1 joc), 17. Blac-
kburn 28p (- 1 joc), 18. Queens PR 28p, 19. Wi-
gan 28p, 20. Wolves 22p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 30-A

Santander – Granada 0-1
Gijon – Zaragoza 1-2
Osasuna – Real Madrid 1-5
Barcelona – Bilbao 2-0
Malaga – Betis 0-2
Atletico – Getafe 3-0
Valencia – Levante, Sociedad – Rayo, Villarreal

– Espanyol (asearã).
Sevilla – Mallorca (azi, 22:00, Dg.Sp.3)
Clasament: 1. Real Madrid 78p, 2. Barcelona

72p, 3. Valencia 47p (- 1 joc), 4. Malaga 47p, 5.
Levante 44p...16. Sociedad 33p (- 1 joc), 17. Vil-
larreal 31p (- 1 joc), 18. Zaragoza 28p, 19. San-
tander 25p, 20. Gijon 25p.

SERIE A – ETAPA A 30-A
Catania – Milan 1-1
Parma – Lazio 3-1
(ªtefan Radu a fost integralist la învinºi)
Roma – Novara 5-2
(Accidentat, Bogdan Lobonþ nu a fãcut parte

din lotul capitolinilor)
Cagliari – Atalanta 2-0
Lecce – Cesena 0-0
(La vizitatori, Adrian Mutu a evoluat toate

minutele)
Fiorentina – Chievo 1-2
Inter – Genoa 5-4
(Cristi Chivu a jucat tot meciul la gazde)
Bologna – Palermo 1-3
Siena – Udinese 1-0
(Rezervã la oaspeþi, Gabriel Torje a fost in-

trodus pe teren începând cu minutul 61)
Juventus – Napoli (asearã)
Clasament: 1. Milan 64p, 2. Juventus 59p (- 1

joc), 3. Lazio 51p, 4. Napoli 48p (- 1 joc), 5. Udi-
nese 48p...16. Genoa 34p, 17. Fiorentina 33p, 18.
Lecce 28p, 19. Novara 24p, 20. Cesena 19p.

LIGUE 1 – ETAPA A 30-A
Auxerre – Valenciennes 2-0
Bordeaux – Dijon 1-1
Lorient – Evian TG 0-1
St’Etienne – Nice 2-3
(Titular ºi utilizat pânã la jumãtatea pãrþii

secunde, Bãnel Nicoliþã a oferit assist-ul de
2-1, în minutul 42)

Sochaux – Brest 2-1
Nancy – Paris SG 2-1
(La gazde, Daniel Niculae a jucat pânã în

minutul 81)
Caen – Ajaccio, Lille – Toulouse, Rennes –

Lyon (asearã).
Meciul Marseille – Montpellier a fost amânat,

urmând sã se dispute în 11 aprilie.
Clasament: 1. Montpellier 60p (-1 joc), 2. Paris

SG 60p, 3. Lille 53p (-1 joc), 4. Toulouse 50p (-1
joc), 5. Lyon 49p (-1 joc)...16. Ajaccio 31p (-1
joc), 17. Brest 30p, 18. Sochaux 30p, 19. Caen
29p (-1 joc), 20. Auxerre 27p.

Campioana României, Oltchim Râmnicu
Vâlcea, a obþinut, asearã, o victorie senzaþio-
nalã, contra formaþiei maghiare Gyor ETO,
scor 35-31 în manºa tur a semifinalelor Ligii
Campionilor. Conduse la pauzã cu 13-17, la
capãtul unei prime reprize mãcar modeste, în
care, în cea mai mare parte a sa s-au aflat în

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR
Ce revenire!

VVVVViza pentru finalã?!iza pentru finalã?!iza pentru finalã?!iza pentru finalã?!iza pentru finalã?!
dezavantaj, fetele lui Radu Voina (foto) au
dat recital dupã ieºirea de la vestiare, condu-
când, neverosimil, chiar ºi la ºapte goluri,
29-22 (46). Pânã la urmã au rãmas numai
patru, însã, chiar ºi aºa, Oltchim are o ºansã
în plus în perspectiva returului de sâmbãtã,
de la  Veszprem.

Pentru Oltchim au marcat Curea 7 goluri,
Vizitiu ºi Nechita – câte 5, Brãdeanu 4, Bãbea-
nu, Managarova ºi Ozel – câte 3, Meiroºu ºi
Vetkova – câte douã ºi Manea 1, în timp ce

pentru Gyor au înscris Amorim 10 goluri, Gor-
bicz 9, Loke 6, Radicevici ºi Kovacsics  - câte
2, Hornyak ºi Lekici – câte 1.

În cealaltã semifinalã, fosta adversarã a Olt-
chimului din grupa a doua principalã, Buduc-
nost Podgorica, a luat o opþiune extrem de im-
portantã pentru accederea în ultimul act, dupã
ce s-a impus, sâmbãtã, pe terenul deþinãtoarei
en-titre a trofeului, Larvik HK (Norvegia), scor
22-20. Returul este programat la 8 aprilie, în
Muntenegru.
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXIV-A

CFR Cluj 23 15 5 3 44-16 50
Dinamo 23 13 6 4 38-17 45
Steaua 24 12 7 5 29-17 43
FC Vaslui 23 13 3 7 38-20 42
Rapid 23 12 5 6 34-22 41
Oţelul Galaţi 24 11 6 7 23-18 39
Pandurii 24 9 9 6 35-25 36
„U” Cluj 23 8 10 5 30-23 34
FC Braşov 24 8 5 11 23-24 29
Ceahlăul 23 7 8 8 22-30 29
Astra Ploieşti 23 7 7 9 22-26 28
Gaz Metan 23 7 6 10 30-35 27
Sportul Stud. 24 5 10 9 25-36 25
Voinţa Sibiu 24 6 7 11 14-27 25
FCM Tg. Mureş 23 5 9 9 20-26 24
Petrolul 24 5 7 12 24-33 22
Concordia 23 5 6 12 18-37 21
CS Mioveni 24 2 6 16 13-48 12

LIGA I – ETAPA A XXIV-A
Oţelul – Voinţa Sibiu 3-0
Au marcat: Giurgiu 3, Pena 54, Antal 85.
Sportul – CS Mioveni 0-0
Petrolul – FC Braşov 2-0
Au marcat: Hamza 55, Zerka 59.
Pandurii – Steaua 1-1
Au marcat: Maxim 82 / Chipciu 75.
Meciurile Gaz Metan – Astra Ploieşti şi Rapid – Dinamo s-au dispu-

tat după închiderea ediţiei.

Astăzi
Concordia – Ceahlăul – ora 19 (Digisport)
„U” Cluj – FCM Târgu Mureş – ora 19 (Dolcesport)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport)

Liderul Ligii a IV-a, CS Apă Craiova, s-a impus cu
3-1 (1-0) în derby-ul sezonului, în faţa ocupantei locu-
lui secund, FC Podari, joc disputat sâmbătă pe terenul
„Oltenia” de la Combinat. În prima repriză oaspeţii au
trimis de patru ori mingea în bară, în timp ce jucătorii
lui Victor Naicu au punctat din penalty, prin Băia. Po-
dari a egalat prin Neacşu în repriza secundă, însă gaz- Mititelu vs FRF, războiul comunicatelor

După ce Adrian Mititelu a afir-
mat că a înregistrat o victorie în pro-
cesul pe care l-a intentat FRF, in-
stanţa admiţând că patronul Ştiinţei
nu a dat în judecată FRF, ci doar pe
Victor Piţurcă, forumul condus de
Mircea Sandu a răspuns printr-un
comunicat afişat pe site-ul oficial,
prin care afirmă că nu există nici o
decizie irevocabilă a instanţelor în
cazul dezafilierii Ştiinţei. „Cu privi-
re la susţinerile SC Fotbal Club U
Craiova SA referitoare la obţinerea
unei hotărâri definitive la Curtea de
Apel Bucureşti prin care s-ar fi sta-
tuat, în opinia clubului, că acesta nu
ar fi acţionat în judecată Federaţia
Română de Fotbal, Direcţia Juridi-
că a FRF face următoarele preci-
zări: 1. FRF s-a prezentat în faţa in-
stanţelor de judecată în toate litigiile
iniţiate de către SC Fotbal Club U
Craiova SA doar ca urmare a cita-
ţiilor legal emise şi primite cu refe-
rire la respectivele dosare. 2. Nu

există nici o decizie irevocabilă (nici
măcar una definitivă) cu privire la
calitatea procesuală pasivă a Fede-
raţiei Române de Fotbal în niciunul
dintre litigiile iniţiate de către SC
Fotbal Club U Craiova SA. 3. Sus-
ţinerile reprezentanţilor clubului
amintit reprezintă o dezinformare a
opiniei publice, în realitate fiind vor-
ba doar despre o încheiere de şedin-
ţă pronunţată cu privire la 2 dosare
conexate şi care nu a fost încă re-
dactată, încheiere supusă căilor le-
gale de atac. 4. Totodată precizăm
că, astfel cum am aratat şi mai sus,
FRF a primit în cele 2 cauze citaţii
emise de către instanţele de judeca-
tă având ca reclamant SC Fotbal
Club U Craiova SA şi pârât Federa-
ţia Română de Fotbal, acte ce au
fost întocmite în mod legal şi co-
municate FRF, fapt pentru care re-
prezentanţii Federaţiei s-au prezen-
tat în instanţă”, se arată în comuni-
catul publicat de FRF.

Oltenii au încurcat din nou planurile lui Gigi Becali,
care dorea să fie lider de Paşti

Pandurii a tratat
Steaua cu fundul
Pandurii a tratat
Steaua cu fundul
Pandurii a tratat
Steaua cu fundul
Pandurii a tratat
Steaua cu fundul
Pandurii a tratat
Steaua cu fundul
Pandurii a tratat
Steaua cu fundul
Pandurii a tratat
Steaua cu fundul
Pandurii a tratat
Steaua cu fundul
Pandurii a tratat
Steaua cu fundul
După ce a învins Steaua în tur,

Pandurii a împiedicat din nou echi-
pa lui Gigi Becali, care tocmai îşi
tocmise un nou om de stat pe ban-
că, Mihai Stoichiţă. Chipciu a mar-
cat printr-o execuţie deosebită de la
22 de la metri, iar Maxim a egalat
peste câteva minute mai târziu, după
ce Nistor, în două rânduri, şi Batin
rataseră ocazii mari. În acest sezon
Pandurii a învins pe teren propriu
Rapidul şi CFR-ul, a luat 4 puncte
Stelei şi a smuls o remiză cu Dina-
mo acasă, în inferioritate numeri-
că. „Steaua a fost cea mai bună echi-
pă din cele din faţă care a venit la
Târgu Jiu. Nu mă interesează să
antrenez Steaua din vară, eu vreau
să îmi termin contractul cu Pandu-
rii, care durează până în 2013”, a
declarat Grigoraş. Cred că scorul
exact trebuia să fie 4-4. În repriza a
doua, noi n-am mai avut prospeţi-
me, n-am mai reuşit să ţinem ritmul

din prima parte şi chiar nu-mi ex-
plic de ce. Pe fondul oboselii, am
făcut foarte multe erori tehnice.
Pandurii este echipă preocupată să
joace fotbal. O echipă de calitate,
care de multe ori ne-a pus în difi-
cultate şi ne-a dereglat”, a declarat
şi Mihai Stoichiţă la final. Partida a
fost întreruptă în minutul 23 când
pe teren a pătruns un spectator care
i-a arătat posteriorul dezgolit porta-
rului stelist Stanca. „Se mai întâm-
plă şi astfel de evenimente şi în străi-
nătate, nu e nimic nociv atâta timp
cât nu există violenţă, probabil omul
căuta toaleta”, a comentat la final
Petre Grigoraş. Suporterii stelişti
prezenţi la meci, în jur de 150, au
înjurat în mai multe rânduri Univer-
sitatea Craiova, fiind fluieraţi copios
de publicul gorjean. La debutul lui
Gigi Mulţescu pe „Ilie Oană”, Pe-
trolul a învins clar FC Braşov şi mai
speră la salvarea de la retrogradare

după reuşitele magrebienilor Ham-
za şi Zerka, assist-urile fiind asigu-
rate de Opriţa. După ce a încurcat
Dinamo şi CFR-ul, Sportul s-a po-
ticnit acasă în faţa lanternei CS Mio-
veni, într-un meci în care Daniel
Isăilă l-a titularizat în atac pe puştiul
de 15 ani, George Mareş, ţinându-l
pe bancă pe Curelea. În avanpre-
miera etapei, cele mai monotone
echipe din Liga I, Oţelul şi Voinţa
Sibiu, au disputat un meci mai
spectaculos decât era de aşteptat,
cu trei goluri, toate în poarta oas-
peţilor. Astăzi este programat un
nou derby, Vasluiul urmând să în-
tâlnească liderul CFR Cluj, meci
prefaţat, ca de obicei, de declaraţii
belicoase, în special din partea fi-
nanţatorului moldovenilor, Adrian
Porumboiu. Augusto Inacio nu-l va
putea folosi pe Papp, în timp ce
oaspeţii nu vor miza pe Kapetanos,
ambii suspendaţi.

Liga a II-a, etapa a 18-a

Liga a III-a, etapa a 18-a

Liga a IV-a Dolj

Prometeu, egal cu Vişina Nouă
Prometeu Craiova nu a reuşit să câştige nici în cea

de-a treia etapă a returului, terminând la egalitate, scor
1-1, pe teren propriu cu CS Vişina Nouă, goluri marcate
de Ştoiu (60 – din penalty) şi Aria (58). Antrenorul Pro-
meteului, Paul Răducan, a mizat în acest meci pe: Băluţă
- Enache, Sandu, Şerban, Ştefănoaica - Ştoiu, Stamin
(‘64, Diţă), Dinu, Puchiu (‘73, M. Ghiţă) - A. Luţă (‘85,
Gae), Bălă. Echipa care evoluează pe teren propriu la Ca-
lafat, Ghecon Lăpuşata, a pierdut dramatic, scor 3-2, la
Pandurii II, după ce a condus cu 2-1 prin golurile mar-
cate de Chivu şi Sava. Celelalte rezultate ale etapei a

18-a din seria a IV-a a ligii a III-a: Girom Albota - FCM
Târgovişte 0-0, Jiul Rovinari - Damila Măciuca 1-2, Gaz
Metan II Mediaş - FC Caracal 0-0, Metaloglobus Bucu-
reşti - CS Cisnădie 0-0, Minerul Motru - Minerul Mătă-
sari 2-0, Atletic Bradu - FC Oltchim Vâlcea 2-1. Prome-
teu se află pe locul 14 cu 17 puncte, iar Ghecon Lăpuşa-
ta pe locul 15 cu 13 puncte, ambele formaţii având şanse
mari să retrogradeze. Mâine, în cadrul etapei a 19-a, Pro-
meteu joacă în deplasare, de la ora 17, cu FCM Târgo-
vişte, în timp ce la aceeaşi oră, la Calafat, este programat
jocul Ghecon Lăpuşata – Girom Albota.

Seria I: Gloria Buzău - CS Municipal Studenţesc
Iaşi 0-1,  Farul Cons tanţa -  CS Otopeni 3-2,  CF
Brăila - Victoria Brăneş ti 3-0,  Brăneştiul retrăgân-
du-se din campionat,  Săgeata Năvodari - FC Boto-
şani 0-4,  Delta Tulc ea -  FCM Bacău 3-2, FC Sna-
gov - Callatis Mangalia 1-3, Dinamo II Bucureşti -
Viitorul Cons tanţa 0-1, Dunărea Galaţi - As tra II
Giurgiu amânat. Clasament: 1.  Viitorul Cons tanţa
35p, 2. Delta Tulcea 32p, 3. CF Brăila 32p.

Seria a II-a: FC Argeş Piteşti - Chindia Târgoviş-
te 0-0, Gloria Bistr iţa - Mureşul Deva 4-0, Juven-

tus Bucureşti - Luceafărul Oradea 1-1,  CSM Râm-
nicu Vâlcea -  FC UTA Arad 0-0, FC Bihor Oradea -
Gaz Metan Severin 1-0, ALRO Slatina - Unirea Alba
Iulia 2-1, FC Olt - FC Timişoara 1-2, Arieşul Turda
- FC Maramureş Universitar Baia Mare 0-3, Arieşul
retrăgându-se din campionat.  Clasament: 1. Gloria
Bis triţa 43p, 2. FC Timişoara 43p,  3.  Gaz Metan
Severin 29p.

Apă a câştigat derby-ul cu Podari
dele au revenit din nou în avantaj printr-o altă lovitură
de pedeapsă, transformată de Lupu şi a punctat decisiv
apoi prin Tătaru. Pentru CS Apă au evoluat: Surdu –
Ionele, Gheorghiţă, Lupu, Răduţ – Tâmplaru, Stăncu-
ţa, Nedelea, Trăistaru – Băia, Cojocaru. Au mai jucat:
Niţă, Firulescu, Stancu, Tătaru. De partea cealaltă, Şte-
fan Stoica i-a folosit pe:  Mărăcine – Stoian, Neacşu,
Bădoi, Mateiţă – Stoica, Crângoiu, Pârvu, Drăgan –
Preda, Dumbra. Au mai jucat: Agiu, Buzărnescu, Bugă-
lă, Pârvan. Băia şi Pârvu au fost eliminaţi în repriza se-
cundă de arbitrul vâlcean Adrian Comănescu, delegat
special de AJF Dolj pentru a conduce derby-ul. Astfel,
CS Apă conduce în clasament cu 63 de puncte, urmată
de CS Podari cu 58 de puncte, Apă având şi un avantaj
de 3 puncte înaintea play-off-ului. Celelalte rezultate ale
etapei a 26-a: CSO Filiaşi – Amaradia Melineşti 3-1,
Viitorul Cârcea – Victoria Celaru 0-2, Progresul Segar-
cea – Recolta Ostroveni 3-0, Energia Craiova – FC Bră-
deşti 5-1 Dunărea Bechet – Şc. GP Craiova 2-1, CS
Işalniţa – Avântul Pieleşti 4-0.


