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Universitatea din
Craiova lichidează
programele de studii
neperformante

FNGCIMM –
susţinător
permanent al
IMM-urilor
româneşti

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Noi suntem ca aerul, Popescule,
mereu ne trage Guvernul în piept.
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Mii de semnături
pentru drepturile
copiilor
cu autism
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Magistraţii Tribunalu-
lui Dolj l-au condamnat pe
Viorel Călin, administra-
torul SC Cavi Imexco
SRL Craiova, la o pe -
deapsă de trei ani închi-
soare cu executare. Bărbatul, care a
derulat prin această firmă contractele
de modernizare a Gării Craiova şi rea-
menajare a Pieţei Gării, a fost trimis
în judecată de procurorii Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel Craiova
pentru o evaziune fiscală de aproape
2,8 milioane de lei, fals în înscrisuri sub
semnatură privată şi nevirarea contri-
buţiilor cu reţinere la sursă.

USL: U-ni-ta-te şi
Res-pon-sa-bi-li-
ta-te!

Mega-congresul USL a fost bi-
fat. Liderii săi s-au întrec ut, la
Romexpo,  în discursuri aprinse,
înflăcărate, specifice pregătirii pen-
tru campania electorală. Social-de-
mocraţii au considerat congresul
lor, premergător celui reunit, al USL,
cea mai importantă reuniune din ul-
timii zece ani. Ca şi în 2000, obiec-
tivul social-democraţilor, ca şi al
aliaţilor lor, PNL şi PC, este înlătu-
rarea de la putere a unei coaliţii ne-
faste pentru ţară. Asta doreşte opo-
ziţia. Şi nu numai la noi. Dacă jude-
căm după sondajele de opinie, cam
asta doreşte şi populaţia.

Festivalul
Internaţional
„Shakespeare”
va începe la
Craiova peste
două săptămâni

Trei ani de detenţie pentru patronul
SC Cavi Imexco SRL Craiova
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Cursul pieþei valutare din 10 aprilie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

PD-L a pus gând rãu numãrului mare de avor-
turi la care recurg româncele de la Revoluþie
încoace ºi vrea sã reducã numãrul acestora ºi,
implicit, sã combatã criza demograficã cu care
se confruntã România. 51 de senatori ºi depu-
taþi, în mare mãsurã aparþinând PD-L, sunt sus-
þinãtorii unui proiect de lege menit sã introducã
obligativitatea consilierii pentru femeile care vor
sã facã o întrerupere de sarcinã. Pe lista celor
care au semnat pentru susþinerea legii se nu-
mãrã Elena Udrea, Raluca Turcan,  Cristian
Boureanu sau Ioan Nelu Botiº, iar iniþiatorii sunt
Sulfina Barbu ºi Marius Dugulescu.

Practic legea instituie înfiinþarea, funcþio-
narea ºi organizarea cabinetelor de consiliere
pentru criza de sarcinã. Acestea sunt înfiinþa-
te cu scopul de a informa, într-un cadru or-
ganizat, confidenþial ºi sigur, femeile însãrci-
nate cu privire la riscurile avortului, la dreptu-
rile ºi avantajele pe care le au conform legii,
astfel încât decizia pe care o iau privind sarci-
na sã fie în deplinã cunoºtinþã de cauzã, se
aratã în proiectul de lege. În cadrul ºedinþelor
de consiliere, femeii i se vor prezenta ºi foto-
grafii sau filme despre ceea ce presupune în-
treruperea de sarcinã ºi se va uita la ecografia
embrionului pe care îl poartã în pântece. De

asemenea, ea va fi informatã despre impactul
emoþional pe care întreruperea de sarcinã îl
are asupra psihicului, dar ºi despre riscurile
medicale pe care avortul le presupune, pe ter-
men scurt ºi lung, printre care se numãrã le-
ziuni ale colului uterin, perforarea uterului, le-
zarea intestinelor sau a altor organe abdomi-
nale, infecþii, hemoragii, risc crescut de vii-
toare sarcini extrauterine ºi chiar infertilitate.
Odatã cu cabinetele pentru criza de sarcinã
apare consilierul pentru criza de sarcinã –
medic, psiholog sau asistent social – adicã acea
persoanã care va elibera certificatul de consi-
liere, care va fi dovada cã femeia a avut parte
de consiliere ºi perioada de gândire de 5 zile
(timp în care gravida va reflecta la cele discu-
tate în timpul ºedinþei de consiliere ºi asupra a
ceea ce va face cu sarcina).

„Decizia de a pãstra sau nu sarcina aparþine
exclusiv femeii”, subliniazã proiectul de lege.
„Medicul ginecolog din cadrul secþiei de gineco-
logie sau medicul care depisteazã sarcina este
obligat sã informeze femeia care doreºte sã facã
un avort despre obligativitatea parcurgerii pro-
cedurii de consiliere pentru criza de sarcinã ºi a
unei perioade de gândire de 5 zile. Medicul este
obligat sã informeze femeia care doreºte sã facã

un avort cã nu poate efectua avortul fãrã dovada
unui certificat de consiliere emis de cabinetul de
consiliere pentru criza de sarcinã, cãtre care îi
elibereazã o trimitere”, adaugã documentul.

Proiectul de lege a fost înregistrat pe 13 mar-
tie la Camera Deputaþilor ºi, ºapte zile mai târ-
ziu, la Senat, acolo unde se ºi aflã în prezent.
Camera Deputaþilor e, însã, for decizional.
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Reguli noi de intrare în categoria
înalþilor funcþionari publici

Guvernul a modificat procedura de
intrare în categoria înalþilor funcþio-
nari publici, stabilind cã aceasta se
realizeazã prin concurs naþional, fiind,
însã, eliminatã regula care stabilea cã
instalarea prin concurs este efectuatã
pe o funcþie publicã vacantã de
inspector guvernamental. În acelaºi
timp, Guvernul a abrogat articolul
care stabilea cã, pentru trecerea
inspectorilor guvernamentali pe o
funcþie de prefect sau subprefect,
aceºtia trebuie sã aibã o activitate de
minimum ºase luni ca inspector
guvernamental ºi sã fi obþinut la
evaluarea activitãþii cel puþin
calificativul „bine”. Articolul abrogat
impunea aceleaºi criterii pentru
trecerea inspectorilor guvernamentali
pe o funcþie de secretar general sau
secretar general adjunct în cadrul
ministerelor sau altor organe de
specialitate ale administraþiei publice
centrale, sau de secretar general ori
adjunct al Guvernului, dar cu obligaþia
unei activitãþi de minimum un an,
respectiv minimum trei ani pentru SGG,
ca inspector guvernamental.
Candidaþii USL pentru
Bucureºti, anunþaþi dupã Paºti

Preºedintele PNL, Crin Antonescu,
a declarat, ieri, cã USL va stabili ºi va
anunþa lista finalã a candidaþilor la
alegerile locale din Capitalã în prima
sãptãmânã dupã Paºti. Victor Ponta a
enumerat, vineri, candidaþii USL la
sectoarele 1,3,4 ºi 5 ale Capitalei,
precizând cã, neînþelegându-se cu PNL
la Sectorul 6, atunci candidatul la
Sectorul 2 va fi anunþat „la pachet”.
„Dacã nu ar fi fost Sãptãmâna Mare,
aº fi spus cã pânã la sfârºitul acestei
sãptãmâni, cu siguranþã. Închipuiþi-vã
cã apare un impas de negociere în Joia
Mare, în Vinerea Mare. Noi suntem
creºtini, pesediºtii nu mai vorbesc. Este
foarte posibil ca decizia finalã sã fie
luatã în Sãptãmâna luminatã, adicã
cea de dupã Paºti, în care, cu suflet
curat, ne vom întâlni ºi vã vom aduce
la cunoºtinþã rezultatul dragostei
noastre”, a afirmat Antonescu, întrebat
de jurnaliºti când se vor ºti candidaþii
USL pentru Bucureºti.

CFR Cãlãtori informeazã cã, în
perioada 12-17 aprilie, pentru
adaptarea capacitãþii de transport
la traficul de pasageri estimat pen-
tru sãrbãtorile de Paºte, în pro-
gramul trenurilor au fost introdu-
se suplimentar 12 garnituri, iar
trenurile InterRegio vor avea mai
multe vagoane cuºetã. Astfel, vor
circula suplimentar, sâmbãtã, 14
aprilie: trenul IC 553 Bucureºti
Nord (plecare 17.00) - Suceava
(sosire 23.32); trenul IC 552 Su-
ceava (plecare 05.00) - Bucureºti
Nord (sosire 11.38); trenul IC 562
Iaºi (plecare 05.00) - Mãrãºeºti
(sosire 7.48); trenul IC 563 Mã-
rãºeºti (plecare 20.39) - Iaºi (so-
sire 23.30). Joi, 12 aprilie, ºi luni,
16 aprilie, vor circula suplimen-
tar: trenul IR 1827 Caracal (ple-
care 7.25) - Târgu Jiu (sosire
9.43/plecare 9.45 ) îºi va prelungi
circulaþia pânã la Petroºani (sosi-
re 10.58); trenul IR 1828 Târgu
Jiu (sosire 13.58/plecare 14.02) -
Caracal (sosire 16.15 ) îºi va pre-
lungi circulaþia, având staþia de
plecare din Petroºani (ora 12.45);

trenul IR 1859 Iaºi (plecare 7.55)
- Vatra Dornei Bãi Hc (sosire
12.11); trenul IR 1858 Vatra Dor-
nei Bai Hc (plecare 16.24) - Iaºi
(sosire 20.46). De asemenea, în
zilele de 12, 16 ºi 17 aprilie, vor
circula suplimentar: trenul IR
1573 Bucureºti Nord (plecare
12.30) - Galaþi (sosire 16.51); tre-
nul IR 1574 Galaþi (plecare 18.10)
- Bucureºti Nord (sosire 22.27);
trenul IR 1736 Cluj-Napoca (ple-
care 7.13) - Râmnicu Vâlcea (so-
sire 13.22); trenul IR 1737 Râm-
nicu Vâlcea (plecare 15.18) - Cluj
Napoca (sosire 20.52).

Pentru preluarea traficului de
cãlãtori de pe cele mai utilizate rute
(din Bucureºti spre Craiova, Bra-
ºov, Bicaz, Botoºani, Iaºi, Timi-
ºoara, Baia Mare, Arad, Suceava,
Vatra Dornei, Oradea, Cluj-Napo-
ca, Deva, Târgu Mureº, Sighetu
Marmaþiei, Suceava, Piatra
Neamþ, Bacãu, Iaºi, Galaþi, Con-
stanþa), vor fi suplimentate cu
vagoane mai multe trenuri Inter-
Regio (inclusiv cu vagoane cuºe-
tã ºi de dormit).

CFR Cãlãtori suplimenteazã numãrul
de garnituri pentru perioada 12-17 aprilie

Primarul Sectorului 1, Andrei
Chiliman a declarat, ieri, cã, pentru
prima oarã, dupã aproape 23 de ani
de când este membru PNL, ia în
considerare “în mod foarte serios”
demisia din partid. Chiliman a pre-
cizat, însã, cã va lua o decizie nu-
mai dupã ce se va sfãtui cu Mircea
Ionescu Quintus, Radu Câmpeanu
ºi Cãlin Popescu Tãriceanu. Biroul
Politic Central al PNL a decis, ieri,
la propunerea liderului Crin Anto-
nescu, înlocuirea lui Andrei Chili-
man din funcþia de preºedinte al or-
ganizaþiei Bucureºti, în locul aces-
tuia fiind numit, interimar, Eugen
Nicolãescu, au declarat, pentru Me-
diafax, surse liberale. Conform
acestor surse, Chiliman rãmânea
candidatul PNL pentru un nou man-
dat la Primãria Sectorului 1, urmând
sã se concentreze, în perioada ur-
mãtoare, pe campania electoralã.
Neoficial, decizia înlocuirii lui Chi-
liman este motivatã de neînþelege-
rile cu PSD referitoare la candida-
tul USL pentru Primãria Sectorului
6. Tot la ºedinþa BPC de ieri s-a
decis ºi înlocuirea preºedintelui in-

Chil iman ia în considerare
o demisie din  PNL

terimar al filialei liberale de la sec-
torul 2, Dan Cristian Popescu, cu
Adrian Neacºu, precum ºi a lideru-
lui filialei de la sectorul 4, Geani
Dinu, cu Daniel Chiþoiu. „Sunt stu-
pefiat. Andrei Chiliman este preºe-
dintele ales al PNL Bucureºti, sub
mandatul sãu partidul a ajuns la
40%, fiind primul partid din Bucu-
reºti. Este ºi candidatul nostru la
Primãria Sectorului 1, cu 75% in-
tenþie de vot. Practic, nu poate exis-
ta nici un reproº public care sã mo-
tiveze schimbarea lui”, declara, la
scurt timp de la anunþarea deciziei,
fostul prim-vicepreºedinte liberal
Ludovic Orban. În ceea ce-l pri-
veºte pe Dan Cristian Popescu, de-
putatul PNL a subliniat cã acesta
este implicat de doi ani în schimba-
rea lui Neculai Onþanu (n.r. – pri-
marul Sectorului 2) ºi a crescut
spectaculos în sondajele de opinie
ca intenþie de vot. „La sectorul 4,
pretextul probabil este poziþia lui Geani
Dinu anti-Piedone (n.r. – primarul
Sectorului 4, desemnat candidat al
USL pentru acest sector), poziþii nor-
male ºi fireºti”, a mai spus Orban.

Ministerul Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale (MMFPS) soli-
citã suplimentarea bugetului propriu,
la capitolul „Cheltuieli de personal”,
cu 432.000 de lei, bani necesari
pentru plata drepturilor salariale
câºtigate în instanþã de personalul
din sectorul bugetar. În proiectul de
hotãrâre de Guvern referitor la su-
plimentarea bugetului - aflat în dez-
batere publicã pe site-ul ministeru-

lui pânã pe 16 aprilie – se menþio-
neazã cã, potrivit Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului 71/2009, din
sumele câºtigate de bugetari în in-
stanþã, devenite executorii pânã la
31 decembrie 2011, în anul 2012
trebuie plãtit 5%. „MMFPS înregis-
treazã, la aceastã datã, datorii în
sumã de 34.560.000 lei cãtre sala-
riaþi, conform titlurilor executorii
emise pânã la 31 decembrie 2011.

Împotriva MMFPS au fost deja in-
stituite proceduri de executare sili-
tã de cãtre birourile executorilor
judecãtoreºti, conform Ordonanþei
Guvernului nr.22/2002 ºi a altor dis-
poziþii subsecvente, creând prece-
dentul pentru introducerea unor
acþiuni similare. Cuantumul total al
obligaþiilor de platã ale MMFPS pen-
tru anul 2012 este de 1.728.000 lei,
reprezentând procentul de cinci la

sutã”, se aratã în nota de fundamen-
tare a actului normativ. Iniþiatorii pro-
iectului de hotãrâre menþioneazã cã
în bugetul aprobat pentru MMFPS
pentru anul 2012 nu au fost prevã-
zute sume cu aceastã destinaþie.
Suma de 432.000 lei reprezintã
cuantumul fondurilor necesare pen-
tru achitarea sumelor prevãzute în
titlurile executorii raportat doar la
trimestrul I al anului 2012.

Ministerul Muncii vrea suplimentarea bugetului
pentru plata drepturilor salariale câºtigate în instanþã
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Mega-congresul USL a fost bifat. Liderii
săi s-au întrecut, la Romexpo, în discursuri
aprinse, înflăcărate, specifice pregătirii pen-
tru campania electorală. Social-democraţii
au cons iderat congresul lor, premergător
celui reunit, al USL, cea mai importantă reu-

MIRCEA CANŢĂR

 USL: U-ni-ta-te şi
Res-pon-sa-bi-li-ta-te!

niune din ultimii zece ani. Ca şi în 2000,
obiectivul social-democraţilor, ca şi al alia-
ţilor lor, PNL şi PC, este înlăturarea de la
putere a unei coaliţii nefaste pentru ţară. Asta
doreşte opoziţia. Şi nu numai la noi. Dacă
judecăm după sondajele de opinie, cam asta

doreşte şi populaţia. Teoretic ar fi simplu:
populaţia să participe la vot, în număr cât
mai mare, şi să voteze împotriva direcţiei, a
modului şi a celor care guvernează ţara. În
realitate lucrurile sunt mai nuanţate. Dar nu
mai complicate. Puterea, prin tenorii săi,
refuză să se predea. Ceea ce este, iarăşi,
firesc. Miza alegerilor din acest an, locale şi
naţionale, nu este soarta social-democraţi-
lor, a liberalilor sau a conservatorilor. Nici
măcar a USL. O construcţie politică despre
care s-a tot discutat, cu argumente pro şi
contra. Miza este schimbarea. Comunica-
rea a fost sobră şi responsabilă. Şi Crin An-
tonescu, şi Victor Ponta, şi Daniel Constan-
tin au vorbit despre dezvoltare şi subdez-
voltare economică, despre patriotism eco-
nomic, despre resursele subsolului, care tre-
buie exploatate în interesul cetăţenilor ro-
mâni, despre proiecte cu adevărat impor-
tante, făgăduind militanţilor şi simpatizanţi-
lor să ofere guvernului USL o garnitură ex-
celentă de oameni de stat. Relativ bine cali-
brate, discursurile au fost vii, cu accente
critice, vehemente, la adresa actualei puteri.
S-au spus mai multe lucruri, unele de-a drep-
tul interesante. O observaţie: de opt ani,

majorităţile politice care au votat guvernele
nu au ţinut cont de votul oamenilor. În tot
acest răstimp, adversarii social-democraţi-
lor au reuşit să câştige puterea fără să fi
avut consimţământul cetăţenilor. Formarea
sistematică a unei majorităţi prezidenţiale,
diferită de pluralitatea parlamentară degaja-
tă de votul popular, ne-a adus în actuala stare
de lucruri. Aceea că actualul Parlament are
o cu totul altă fizionomie decât cea rezultată
la urne. Alegerile locale de peste puţină vre-
me vor atesta adevăratul potenţial al USL
înaintea scrutinului parlamentar.  Pentru
asta, s-a spus, USL are nevoie vitală de
unitate şi responsabilitate. Dacă va rezista
la toate tentativele disperate „de spargere”,
USL ar putea oferi viitoarea guvernare a
ţării. Făgăduind doar ceea ce pot înfăptui
şi înfăptuind doar ceea ce vor promite, noii
aleş i locali vor putea avea ca aliat, la toam-
nă, populaţia ţării. Ca nic ăieri în Europa, şi
ne referim,  în primul rând, la spaţiul Uniu-
nii Europene, opoziţia este criticată dispro-
porţionat în raport cu puterea. Ceea ce, la
urma urmei,  ar putea sugera că este inuti-
lă. Şi asta este greu de înţeles,  dar şi mai
greu de acceptat.

În această săptămână, pregăti-
rile pentru Paşte sunt în toi. Gos-
podinele îşi pun în aplicare cunoş-
tinţele de gastronomie ş i urmă-
resc  să aşeze pe masă cele mai
bune bucate. Nici domnii nu se
lasă mai prejos, alergând după cel
mai ieftin miel şi cel mai bun vin.
Numai vremea nu ţine cu noi, spun
meteorologii care îi atenţionează
pe craioveni să ia în considerare
faptul că nu pot să-ş i plănuiască
ieşirile la iarbă verde c u rudele şi
prietenii, aşa cum se obişnuieşte
în ac este zile. “Atmosfera nu lu-
c reaz ă c a un c orp f ix,  es te
schimbătoare şi nu putem şti cu
adevărat cum va fi.  Însă, după
toate informaţiile pe care le avem

Meteorol ogi i l e dau o veste tristă craiovenilor. Ori cât de mult
şi -ar fi  dorit să se bucure de natură în aceste frumoase zi le de
sărbătoare, speranţele le vor fi zădărni cite de vreme. În noaptea
de Înviere va fi foarte rece la Craiova şi nici  în zi ua de Paşte nu
va fi  mai cald, fii nd anunţate chi ar şi pl oi răzleţe.

Vom avea un Paşte friguros!Vom avea un Paşte friguros!Vom avea un Paşte friguros!Vom avea un Paşte friguros!Vom avea un Paşte friguros!Vom avea un Paşte friguros!Vom avea un Paşte friguros!Vom avea un Paşte friguros!Vom avea un Paşte friguros!

în prezent, se pare
că se va repeta f igu-
ra c u răcirea şi va fi
chiar şi  ploaie.  Pu-
tem spune că anul
aces ta se repetă tra-
diţia care zice că aşa
cum a fost vremea
de Florii, aşa va f i şi
de Paş te”, a dec larat
Ion Marinică, me-
teorolog în c adrul
Centrului Meteorolo-
gic Regional Oltenia.

Chiar şi zero grade
în noaptea de Înviere

Craiovenii care nu lipsesc de la
biserică în noaptea de Înviere tre-
buie să se îmbrace mai gros. Pen-
tru că ac eastă slujbă se oficiază
peste tot, în orice locaş sfânt, sub
cerul liber, meteorologii spun că
enoriaşii trebuie să ţină cont că vre-
mea va fi foarte rece pentru aceas-
tă perioadă. “Noaptea de Paşte va
fi rece, cu temperaturi cuprinse în-
tre 0 şi 5 grade Celsius. Este bine
de ştiut pentru cei care merg la sluj-
ba de Înviere ca să îşi mai pună un
pulover în plus”,  spune meteoro-
logul Ion Marinică. În duminica de
Paşte vremea va fi tot răcoroasă.

Partea şi mai proastă este că va bate
vântul şi vor cădea ploi. “Cerul va
fi temporar noros. Izolat şi trecă-
tor, vor cădea ploi slabe care vor
avea şi caracter de aversă, dar fără
descărcări electrice. Vântul va su-
fla slab până la moderat, cu intesi-
ficări izolate”, susţin specialiştii, fără
a mai lăsa vreo speranţă de îndrep-
tare a vremii.
Vremea nu ne lasă nici la grătar

Grătarele sunt compromise în
ac es te condiţii.  Cât despre c ei

care şi-au anunţat vizitele
la rude sau la prieteni nu
trebuie să scape din vede-
re că nu va f i vreme toc-
mai plăcută pentru plimbări.  Me-
teorologii spun c ă nu poate fi mai
cald de 15 grade Cels ius, aceasta
fiind temperatura maximă pentru
aceas tă zi. În dimineaţa de luni,
vor fi între 1 şi 6 grade Cels ius.
“A doua zi de Paşte va fi mai cald,
va ieşi soarele. Temperaturile nu
vor urca foarte mult însă, toată
Săptămâna Luminată fiind marca-
tă de ac es t regim termic  mai
rece”, ne avertizează meteorolo-
gul Ion Marinică. Veştile nu sunt,
aşadar, încurajatoare pentru cea
mai aşteptată sărbătoare de pe pes-
te an. Conform prognozelor  me-
teo,  se pare că vremea va fi mai
blândă după c e vor trece sărbăto-
rile pascale, abia după data de 21
aprilie se va încălzi bine, fiind aş-
teptate temperaturi de peste 25 de
grade Cels ius.
Căldurile vin
abia după 21 aprilie

Me teor olog ii sus ţ in,  în
sc himb, c ă ac eas tă răcire a vre-
mii este un fenomen normal, care
se înc adrează perfect în tipic ul

ac estei luni, una extrem de c a-
pricioasă. “Nu trebuie să ne fa-
cem griji,  e un fenomen normal
pentru această lună. Aprilie e c ea
mai c apricioasă lună. Avem ş i
vânt, ploi, dar şi vreme frumoa-
să, c u maxime de 35 de grade
Celsius. Dacă urmărim de-a lun-
gul anilor,  în Săptămâna Mare
vremea a fost mai tot timpul ră-
coroasă, parc ă intenţionat făc ut
pentru a nu ni se strica prepara-
tele”, mai spune meteorologul.
Mai mult dec ât atât,  “toanele”
lunii aprilie sunt chiar proverbia-
le. “Exis tă c hiar o poveste fru-
moasă cu lunile anului, pe care o
citeam când eram copil. Se spu-
ne că aprilie discuta c u martie:
dacă eu aş  fi ianuarie, aş îngheţa
cu gerul meu totul în jur.  Apoi,
discuta cu mai, c are oric um e o
lună mai călduroasă,  şi îi spune:
dac ă eu aş  fi iulie, aş pârjoli totul
cu c ăldura mea. Şi de aici se vede
că e o lună extrem de c apricioa-
să, pe care nu te poţi baza”,  ne-
a mărturisit Ion Marinic ă.

LAURA MOŢÎRLICHE

Ion
Marinică
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Mai mulþi doljeni s-au ales cu dosare penale, de Florii,
dupã ce au fost prinºi de poliþiºti la volanul unor autoturis-
me, în ciuda faptului cã erau “cu chef”. Unul dintre cei sanc-
þionaþi a primit dosarul penal “cadou”, chiar de ziua lui,
pentru cã, în loc sã-ºi vadã de petrecere, dupã ce a bãut, a
plecat la plimbare cu maºina, deºi avea doar 16 ani.

S-au ales cu dosare penale dupã cheful de FloriiS-au ales cu dosare penale dupã cheful de FloriiS-au ales cu dosare penale dupã cheful de FloriiS-au ales cu dosare penale dupã cheful de FloriiS-au ales cu dosare penale dupã cheful de Florii

Pe 14 decembrie 2010, procu-
rorii Secþiei de urmãrire penalã din
cadrul Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova dispuneau reþi-
nere, pentru 24 de ore, a lui Viorel
Cãlin, administratorul SC Cavi
Imexco SRL Craiova, sub acuza-
þiile de evaziune fiscalã, fals în în-
scrisuri sub semnaturã privatã în
formã continuatã ºi nevirarea con-
tribuþiilor cu reþinere la sursã. Tri-
bunalul Dolj a respins atunci solici-
tarea procurorilor de arestare pre-
ventivã a lui Cãlin, care a fost tri-
mis în judecatã, în stare de liberta-
te, în aceeaºi lunã. Anchetatorii au
reþinut în sarcina lui Viorel Cãlin
faptul cã, în perioada 2005-2009 a
evidenþiat în actele contabile ale
societãþii cheltuieli care nu aveau la
bazã operaþiuni reale ºi a omis evi-
denþierea unor venituri realizate, în
acest fel sustrãgându-se de la plata
cãtre bugetul de stat a sumei de
2.794.493 de lei, impozit pe profit
ºi TVA. În plus, “în perioada 2008-
2009, inculpatul, în aceeaºi calita-
te, a reþinut ºi nu a virat cu intenþie
în termenul legal la bugetul de stat
impozite ºi contribuþii reprezentând
stopaj la sursã. De asemenea, s-a
mai reþinut cã inculpatul Cãlin Vio-
rel a înregistrat în evidenþa conta-
bilã a societãþii mai multe contracte

încheiate cu persoane fizice, pe
care le-a semnat în calitate de be-
neficiar, deºi cunoºtea cã operaþiu-
nile consemnate în acte nu reflectã
realitatea”, comunicau procurorii la
momentul respectiv. Mai precis,
Viorel Cãlin a fost acuzat ca a pro-
dus o evaziune de aproape 2,8 mili-
oane lei cu ocazia derulãrii a trei con-
tracte, cele mai cunoscute dintre ele
fiind modernizarea Gãrii Craiova ºi
reamenajarea Pieþei Gãrii.

Dupã mai bine de un an de la
trimiterea în judecatã ºi dupã ce,
în ianuarie a.c., când se anunþase
pronunþarea soluþiei în cauzã, do-

sarul a fost repus pe rol, Viorel
Cãlin a fost condamnat pe 19 mar-
tie a.c., la trei ani de închisoare
cu executare. Instanþa a mai dis-
pus decãderea acestuia din drep-
tul de a fi administrator al unei
societãþii comerciale, pe o perioa-
dã de trei ani, iar pânã la achitarea
sumelor datorate bugetului de stat,
judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
decis menþinerea sechestrului in-
stituit asupra bunurilor ce-i apar-
þin inculpatului. Hotãrârea nefiind
definitivã, bãrbatul a formulat deja
apel, care se va judeca la Curtea
de Apel Craiova.

Magistraþii Tribunalului Dolj l-au con-
damnat pe Viorel Cãlin, administratorul SC
Cavi Imexco SRL Craiova, la o pedeapsã
de trei ani închisoare cu executare. Bãrba-
tul, care a derulat prin aceastã firmã con-
tractele de modernizare a Gãrii Craiova ºi

reamenajare a Pieþei Gãrii, a fost trimis în
judecatã de procurorii Parchetului de pe lân-
gã Curtea de Apel Craiova pentru o evaziu-
ne fiscalã de aproape 2,8 milioane lei, fals
în înscrisuri sub semnãturã privatã ºi nevi-
rarea contribuþiilor cu reþinere la sursã.

Trei ani de detenþie pentru patronul
SC Cavi Imexco SRL Craiova

Poliþiºtii de frontierã
doljeni au descoperit ºi
indisponibilizat un autoturism
marca BMW 320 D, care
figura ca fiind furat din Italia
încã din anul 2005.

Conform reprezentanþilor
Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Dolj,
sâmbãtã dimineaþa, la Punc-
tul de Trecere a Frontierei
(PTF) Bechet, s-a prezentat
pentru efectuarea formalitãþi-
lor de frontierã în vederea
intrãrii în România, cetãþea-
nul bulgar Nikolay R., în
vârstã de 48 ani, care condu-
cea un autoturism marca
BMW 320 D, înmatriculat în

Bulgaria. În urma verificãri-
lor efectuate în baza de date
Interpol a rezultat cã autotu-
rismul figureazã ca fiind
furat din Italia, încã de pe 19
martie 2005. “Poliþiºtii de
frontierã au întocmit persoa-
nei în cauzã acte premergã-
toare de cercetare penalã
pentru sãvârºirea infracþiunii
de tãinuire la furt, iar autotu-
rismul, în valoare de aproxi-
mativ 12.000 lei, a fost
indisponibilizat la sediul SPF
Bechet, în vederea continuã-
rii cercetãrilor”, ne-a decla-
rat subinspector Ionuþ Gheo-
nea, din cadrul Poliþiei de
Frontierã Dolj.

BMW furat din Italia,
descoperit la PTF Bechet

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
poliþiºtii doljeni au ieºit în trafic, în
cursul zilei de duminicã, în cadrul unor
activitãþi menite a preveni evenimen-
tele rutiere generate de conducerea
autovehiculelor sub influenþa bãuturi-
lor alcoolice. ªi oamenii legii chiar au
dat peste mai mulþi doljeni, care che-
fuiserã, probabil, de Florii, apoi urca-
serã la volan. Astfel, lucrãtori din ca-
drul Formaþiunii Rutiere Segarcea
aflaþi în exercitarea atribuþiilor de ser-
viciu, l-au depistat în trafic, în jurul orei
21.00, pe Aurel Constantin, de 36 de
ani, în timp ce conducea un autoturism
Mazda având o concentraþie de 0,64
mg/l alcool pur în aerul expirat. Câte-
va ore mai târziu, la 23.50, pe strada
“Dealului” din oraºul Segarcea, un alt
echipaj al Poliþiei Rutiere Segarcea a
oprit un autoturism Dacia 1310 la vo-
lanul cãruia se afla Florin Guþã, de 42
de ani, din localitate. Oamenii legii l-
au testat pe bãrbat cu etilotestul, re-
zultatul fiind o concentraþie de 0,59
mg/l alcool pur în aerul expirat.

În aceeaºi searã, în jurul orei 22.30,
un echipaj din cadrul Secþiei de Poli-
þie Ruralã nr. 14 Bârca, care acþiona

în comuna Mãceºu de Sus, a oprit în
trafic un autoturism Peugeot, la vola-
nul cãruia a fost identificat Florin O.,
de 16 ani, din comuna Gighera. Tânã-
rul nu avea permis de conducere va-
labil pentru nici o categorie de auto-
vehicule ºi mai consumase ºi bãuturi
alcoolice, la testare rezultând o con-
centraþie de 0,44 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Acesta a fost condus la
cea mai apropiatã unitate medicalã,
unde, însã, a refuzat recoltarea pro-
belor biologice.

Tot cu un refuz de recoltare a pro-
belor biologice au avut de-a face ºi po-
liþiºtii din Calafat. În noaptea de du-
minicã spre luni, în jurul orei 01.00, un
echipaj de siguranþã publicã din cadrul
Poliþiei Municipiului Calafat l-a oprit
în trafic, pe o stradã din localitate, pe
Ciprian Popescu, de 21 de ani, din Ca-
lafat, care conducea un autoturism
marca Audi fãrã a poseda permis de
conducere pentru nici o categorie de
autovehicule, dupã cum s-a dovedit în
urma verificãrilor. Ba mai mult, în timp
ce-l legitimau, poliþiºtii au observat cã
tânãrul mirosea a alcool, aºa cã i-au
cerut sã sufle în etilotest. Potrivit oa-

menilor legii, acesta a refuzat testa-
rea, a fost condus la Spitalul Munici-
pal Calafat în vederea recoltãrii de
probe biologice, însã a refuzat ºi acest
lucru. Asta însã, nu l-a scãpat de do-
sarul penal.

“În toate cazurile au fost întocmite
dosare penale în conformitate cu pre-
vederile OUG 195/2002 privind circu-
laþia pe drumurile publice, fie cã per-
soanele respective s-au supus testãrii,

fie cã au refuzat acest lucru. În cazul
posesorilor de permise depistaþi sub
influenþa bãuturilor alcoolice, acestea
le-au fost reþinute în vederea suspen-
dãrii, iar în celelalte douã cazuri se efec-
tueazã cercetãri ºi pentru comiterea
infracþiunii de conducere a unui auto-
vehicul pe drumurile publice fãrã a po-
seda permis de conducere”, ne-a de-
clarat agent principal Amelia Cãprãrin,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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În prezent, persoanele cu autism se con-
fruntã cu probleme de discriminare, dar ºi
de acces la îngrijiri de specialitate. Situaþia
este încã ºi mai delicatã pentru copiii care
suferã de aceastã afecþiune. Chiar dacã pã-
rinþii acestora au încercat sã-i integreze ºi
sã atragã atenþia comunitãþii asupra proble-
melor cu care se confruntã, prea multe pro-
grese nu s-au înregistrat în ultima perioadã.
În schimb, numãrul celor diagnosticaþi cu
autism a crescut de la an la an. Numai în
2011, în România au fost înregistraþi 3.900
de copii care sufereau de aceastã dizabilita-
te, 150 din ei figurând în evidenþele Asocia-
þiei Naþionale pentru Copii ºi Adulþi cu Au-

tism din România (ANCAAR), filiala Craio-
va. De altfel, incidenþa cazurilor este una alar-
mantã la nivel mondial. Dacã în 2007 se
vorbea de o incidenþã a cazurilor de un copil
cu autism la 190 nou-nãscuþi, în prezent s-a
ajuns la o ratã de un copil cu autism la 100
de nou-nãscuþi, iar raportul ar putea fi în
viitorul apropiat de 1 la 80.

Petiþia online poate fi semnatã în continuare
Sãptãmâna trecutã a fost lansatã, la nivel

naþional, o petiþie online prin care se solicitã
respectarea prevederilor Convenþiei Organi-
zaþiei Naþiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu dizabilitãþi în toate domeniile

care afecteazã sau aduc atingere dezvoltãrii,
creºterii ºi integrãrii sociale a copiilor, tine-
rilor ºi adulþilor cu autism. Semnatarii au
cerut, în primul rând, încadrarea în grad de
handicap a copiilor cu autism ºi au solicitat
ca evaluarea necesitãþii furnizãrii serviciilor
sã se realizeze nu în baza coeficientului de
inteligenþã, ci în urma evaluãrii complexe a
nivelului de funcþionalitate al fiecãrui copil.

O altã doleanþã o reprezintã adoptarea
imediatã a unor criterii specifice bazate pe
evaluarea gradului de funcþionalitate pen-
tru încadrarea în gradul de handicap, care
sã nu mai lase loc confuziilor între autism,
retard mental ºi schizofrenie ºi sã permitã,
astfel, servicii adecvate, dar ºi continuita-
tea accesului la aceste servicii pe tot par-
cursul vieþii.

În finalul petiþiei, poate cel mai important
punct, se solicitã tuturor reprezentanþilor
administraþiei publice centrale sã depunã
eforturile necesare pentru amendarea ºi
modificarea actelor normative care pot con-
duce la asigurarea dreptului la recunoaºtere
ºi integrare în societate a tuturor copiilor,
tinerilor ºi adulþilor cu autism.

Artã pentru autism
În încercarea de a mai face un pas cãtre

integrarea în comunitate, pãrinþii copiilor cu
autism au organizat, ieri, în holul Primãriei

Craiova, vernisajul unei expoziþii de pictu-
rã. Lucrãrile au fost realizate de elevi de la
mai multe unitãþi de învãþãmânt din Craio-
va, dar ºi de copii cu autism. „Dorim sã
mediatizãm, sã spunem cã existã aceºti copii
cu autism ºi cã trebuie integraþi în societa-
te. Ne propunem, de asemenea, sã tragem
un semnal de alarmã cu privire la discrimi-
nare. Ne-am bucurat sãptãmâna trecutã
când ne-au vizitat ºi elevi ºi studenþi de la
Facultatea de Medicinã care s-au jucat cu
copiii, au stat cu ei. Este încã o dovadã cã
împreunã cu comunitatea putem face lu-
cruri importante. Deja existã liantul”, a de-
clarat Luminiþa Sandu, vicepreºedinte al
Asociaþiei Naþionale pentru Copii ºi Adulþi
cu Autism din România, filiala Craiova.

Expoziþia „Artã pentru autism” este par-
te a campaniei „Aratã cã îþi pasã! Fii al-
bastru pentru autism!”, organizatã de AN-
CAAR Craiova, ºi Primãria Municipiului
Craiova în parteneriat  cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Club Soroptimist In-
ternaþional Craiova ºi Clubul de dans Ka-
tamis. Prin intermediul acestui eveniment
se doreºte creºterea ºanselor de integrare
socio-profesionalã a persoanelor diagnos-
ticate cu autism ºi ridicare gradului de vi-
zibilitate a problematicii autismului în so-
cietatea româneascã.
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Pânã când a fost diagnosticat cu
tumorã mediastinalã cu celule ger-
minale, în luna februarie a acestui
an, viaþa lui Florin, care are 36 de
ani, nu era cu nimic diferitã de cea
a unui om normal. Preda Biologia
la douã ºcoli din Bucureºti cu ace-
eaºi dãruire cu care o fãcea pânã în
urmã cu ºase ani la Grupul ªcolar
“Anghel Saligny” din Craiova. În
timpul liber se bucura de clipele
petrecute alãturi de cei dragi, dar
mai ales de bãieþelul sãu de nici doi
aniºori. În scurt timp, pentru Flo-
rin ºi familia sa viaþa s-a schimbat
neaºteptat, odatã cu primele simp-
tome îngrijorãtoare, ce au apãrut
sub forma oboselii ºi a unei tuse cu
sânge. Analizele nu au ieºit deloc
bine, iar din radiografiile fãcute la
plãmâni reieºea cã plãmânul stâng
e compromis în proporþie de 80%.
A urmat un examen la computerul
tomograf, care contrazicea rezul-
tatul radiografiilor. “Prin luna ianua-
rie, Florin a început sã oboseascã
repede, sã tuºeascã foarte tare ºi
sã expectoreze sânge. Atunci s-a
speriat, pentru cã nu era un lucru
normal pentru un om de vârsta lui.
A fãcut un set de analize la o clinicã

din Bucureºti, care nu au ieºit de-
loc bine, a urmat un set de radio-
grafii al cãror rezultat ne-a speriat
ºi mai tare. Dupã controlul la com-
puterul tomograf, s-a descoperit cã
între plãmân ºi inimã existã o for-
maþiune”, povesteºte Mãdãlin Du-
mitru, fratele lui Florin.

 Se poate face bine!
Pentru cã starea lui se agrava

de la o zi la alta, medicii i-au indi-
cat Clinica Acibadem din Istanbul,
Turcia, pentru investigaþii. Dia-
gnosticul pus de specialiºtii de aco-
lo, în urma numeroaselor seturi de
analize, a cãzut ca un trãsnet pes-
te familia sa, cu posibilitãþi finan-
ciare modeste: tumorã media-
stinalã cu celule germinale, care
prezintã limfadenopatie media-
stinalã, efuzie pleuralã pe partea
stângã ºi douã tumori la ficat.
«Cu ajutorul doamnei director de
la una dintre ºcolile în care Florin
predã Biologia, dar ºi cu sprijinul
financiar al colegilor, am reuºit sã
plecãm pentru investigaþii în Tur-
cia, la Clinica Acibadem din Istan-
bul. I s-au fãcut analize, biopsii ºi
tot ce a mai fost necesar, iar dia-

gnosticul, a fost cancer testicular
cu celule germinative, localizat în-
tre inimã ºi plãmân. Este un tip de
cancer care avanseazã foarte re-
pede, dar el rãspunde bine la trata-
ment. Joi (n.r. – 29 martie a.c.) i
s-a fãcut o analizã pentru a vedea
markerii tumorali ºi, de la 980, câþi
a avut înainte de începerea trata-
mentului, acum are 240. Rezulta-
tul este  vizibil, dar are nevoie de
tratament pentru a se face bine»,
spune Mãdãlin Dumitru.

Preþul însãnãtoºirii – 15.000
de euro

Familia ºi apropiaþii i-au sãrit în
ajutor lui Florin pentru începerea
tratamentului care îi asigurã supra-
vieþuirea prin transfuzii de sânge,
chimioterapie cu blomicinã, etopo-
zid ºi cisplatin, precum ºi tratamen-
te medicamentoase pentru reduce-
rea efectelor negative ale ºedinþe-
lor de chimioterapie. Banii au ajuns
numai pentru primele trei ºedinþe
de chimioterapie, iar pentru cea
de-a patra, dar ºi pentru continua-
rea tratamentului, care costã
15.000 de euro, la clinica Aciba-
dem din Instanbul, singura speran-

þã de viaþã a lui Florin suntem noi.
De altfel, medicii au luat în calcul
posibilitatea unei intervenþii chirur-
gicale, pentru care nu pot fi esti-
mate costurile aferente. “Medici au
hotãrât cã Florin trebuie sã urme-
ze patru cure de chimioterapie, apoi
sã vadã cât de mult s-a micºorat
tumora. La finele tratamentului de
chimioterapie s-ar putea sã fie ne-
voie de o intervenþie chirurgicalã.
Pentru continuarea tratamentului,
Florin are nevoie de 15.000 de
euro ºi pentru operaþie în cazul în
care va fi nevoie” mãrturiseºte fra-
tele lui Florin Dumitru.

În urma mesajelor umanitare
transmise pe platformele de socia-
lizare, mulþi dintre foºtii elevi ai lui

Florin Dumitru, de la Grupul ªco-
lar “Anghel Saligny” din Craiova,
au reacþionat. “Cel ce mi-a fost
cândva îndrumãtor ºi dascal are
acum nevoie (ºi) de ajutorul meu
ºi nu pot, nu ºtiu cum sã i-l ofer,
nu pot face prea multe pentru el
fãrã voi. Dacã ne adunãm noi, toþi
cei care ºtim ce înseamnã sufe-
rinþa sau cei care nu vrem sã o
cunoaºtem pe propria noastrã pie-
le – aºa cum a cunoscut-o el –
pentru cã numai gândul la ea ne
înfioarã –, o sã reuºim sã facem
fericit un copil de nici doi aniºori,
salvându-i tatãl din braþele nemi-
loase ale cancerului...”, spune una
dintre fostele eleve ale lui Florin.

ALINA DRÃGHICI

Ce ºi cât suntem dispuºi sã facem atunci când
viaþa unui om depinde de noi? Cât de uºor tre-
cem peste suferinþa celui care, în tãcere, sperã
cã cineva îi va întinde o mânã de ajutor. “Cine-
va” trebuie sã fim noi toþi, fiindcã doar la gân-
dul cã ºi nouã ni s-ar putea întâmpla, ne înfioa-
rã sentimentul cumplit al deznãdejdii… Sã în-
cercãm, încã o datã, sã punem viaþa dincolo de

valorile materiale, chiar dacã, uneori, de ea
atârnã un preþ. Fireascã, obiºnuitã, cu bucurii
ºi mici obstacole, era ºi viaþa tânãrului Florin
Dumitru, pânã când “nu mi se poate întâmpla
mie” s-a transformat în “ºi mie mi se întâm-
plã”… S-a întâmplat sã fie cancer, iar viaþa lui
Florin a cãpãtat un alt sens. ªi un preþ. O licita-
þie zilnicã pentru supravieþuire…

Viaþa lui Florin conteazã pentru noi!
Fiecare om e nepreþuit…

Împreunã putem sã luptãm pentru Florin!
Pentru cã fiecare bãnuþ donat înseamnã enorm pentru salvarea vieþii

lui Florin, cei care doresc sã doneze o pot face în contul umanitar de la
BCR, sucursala Pajura – RO16RNCB0072104472700001, deschis pe
numele soþiei lui Florin, Dumitru Doiniþa (tel.: 0767.00.00.31).

Peste 1.700 de semnãturi online, în doar o zi, plus alte câteva mii
adunate de la cei care au trecut pragul centrelor speciale din toatã
þara. Sunt cifrele nesperat de bune ale unei campanii pentru obþinerea
de drepturi în sprijinul copiilor cu autism. Pãrinþii micuþilor spun
însã cã vor continua acest demers pânã când ºi autoritãþile statului
vor lua în considerare petiþia semnatã de câteva mii de persoane.
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FNGCIMM ºi-a consolidat
poziþia de pilon de susþinere a
sectorului IMM din România,
acordând, in primul trimestru al
anului 2012, un volum total de
garanþii de aproximativ 162 mi-
lioane EUR, în contextul unei
creºteri cu peste 60% a valorii
garanþiilor faþã de perioada simi-
larã a anului trecut. “Ne bucu-
rãm cã am reuºit sã creºtem pu-
ternic în prima parte a acestui
an, în condiþiile în care anul 2011
a reprezentat deja un vârf al ac-
tivitãþii noastre din ultimii zece
ani. Deºi contextul economic

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Înfiinþat în 2001, FNGCIMM are ca acþionar unic statul român,
reprezentat de Ministerul Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afa-
ceri. Fiecare din cei zece ani de activitate i-a adus o creºtere continuã
a cifrei de afaceri, rezultat generat de accentul pe care echipa
FNGCIMM l-a pus pe aspectele inovative ale sistemului de garantare
ºi contragarantare ºi de adaptarea cât mai eficientã la necesitãþile si
evoluþia segmentului IMM din România.

este în continuare dificil, iar fac-
torii meteo ºi-au pus o ampren-
tã negativã asupra indicatorilor
macroeconomici din aceastã
perioadã, FNGCIMM ºi-a res-
pectat angajamentul în continua-
rea identificãrii de oportunitãþi ºi
crearea de produse adaptate ne-
cesitãþilor sectorului IMM”, a
declarat Aurel ªaramet, preºe-
dintele ºi directorul general al
FNGCIMM. De aceste garanþii
au beneficiat, în prima parte a
anului în curs, un numãr de cca.
2.200 de IMM-uri, în creºtere
cu 33% faþã de aceeaºi perioa-

dã a anului trecut, iar numãrul
de garanþii emise a depãºit cifra
de 2.400, în crestere cu cca.
36% faþã de primul trimestru al
anului 2011.

Comunicãri constante
ºi constructive

Analiza comparativã a celor
douã perioade a identificat, de
asemenea, continuarea trendului
pozitiv înregistrat în accesarea
garanþiilor aferente proiectelor
finanþate din fonduri europene.
Astfel, în trimestrul 1 din 2012,
valoarea acestor garanþii s-a du-
blat în raport cu aceeaºi perioa-
dã a anului 2011, atin-
gând un nivel de pes-
te 20 milioane EUR.
Un trend similar s-a
înregistrat ºi în cazul
acordãrii de garanþii
pentru derularea pro-
gramelor guverna-
mentale,  valoarea
acestora atingând un
nivel de peste 32 mili-
oane EUR, faþã de 15
milioane EUR în pri-
mul trimestru 2011. În
acelaºi context, reluarea activi-
tãþii de garantare a IMM-urilor
în cadrul programului Kogãlni-
ceanu, din luna martie a.c., a în-
semnat deja susþinerea unui nu-
mãr de cca. 220 de întreprinderi,
beneficiari de garanþii în cuan-

tum de peste 4 milioane EUR.
„Aceste performanþe deosebite
vin sã evidenþieze rezultatele pre-
ocupãrilor noastre permanente
de eficientizare a activitãþii, a
proceselor interne, dar ºi a asi-

gurãrii unei comunicãri constan-
te ºi constructive cu partenerii
noºtri, bãnci, instituþii finanþa-
toare, ministere de resort ºi alte
entitãþi publice. Deºi se manifes-
tã semnale pozitive, nu putem sã

nu ne arãtãm îngrijorarea
faþã de evoluþia pe termen
lung a sectorului IMM.
Perspectiva aplicãrii noilor
prevederi ale BASEL III ºi
impactul pe care acesta îl
va genera asupra politici-
lor de creditare ale insti-
tuþiilor finanþatoare va re-
prezenta, cu siguranþã, un
subiect arzãtor în urmãto-
rul interval de timp”, a mai
adãugat ªaramet.

Printr-un parteneriat cu HBO
România, Romtelecom introdu-
ce HBO GO pe platformele sale
de televiziune (satelit ºi IPTV),
pentru toþi clienþii MAXPAK,
începând din 2 aprilie, deve-
nind, astfel, primul operator de
comunicaþii din România care
oferã acest serviciu la nivel na-
þional. HBO GO este un servi-
ciu video on demand disponi-
bil online, care le permite clien-
þilor Dolce Romtelecom ºi Dol-
ce Interactiv sã urmãreascã, pe
lângã toate producþiile HBO
(filme, seriale, concerte, docu-
mentare) ºi premiere orginale
HBO, chiar înainte ca acestea
sã fie lansate pe canalul TV cla-
sic. Clienþii pasionaþi de diver-
tisment, care îºi doresc o cât
mai micã dependenþã faþã de lo-
cul din care pot sã îºi vizioneze
filmele ºi emisiunile preferate de
la HBO ºi conþinut exclusiv HBO
GO, au astfel cea mai bunã op-
þiune pentru divertisment oriun-
de ºi oricând. Nu au nevoie de-
cât de o conexiune de Internet
ºi de locul preferat, altul decât
fotoliul de acasã, pentru a vizio-
na, spre exemplu, primul episod
din Urzeala tronurilor/Game of

Romtelecom: Începe filmul tãu
preferat online, pe HBO GO

Thrones, în sãptãmâna 2-9 apri-
lie. „Cu un smartphone sau o ta-
bletã, cinematograful în aer li-
ber nu mai este o dorinþã pe care
clienþii sã ºi-o împlineascã doar
atunci când timpul le permite, ci
o realitate posibilã oricând ºi ori
de câte ori doresc, 24 de ore din
24, ºapte zile din ºapte” explicã
Ovidiu Ghiman, director co-
mercial segment rezidenþial,
Romtelecom.

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, însoþit de candidatul
PD-L la Consiliul Judeþean Dolj,
ªtefan Stoica ºi Mãrinicã Dincã,
candidatul PD-L la Primãria Cra-
iova, a susþinut o conferinþã de pre-
sã la sediul partidului, ocazie cu
care a anunþat cã la aceste alegeri
va îndeplini funcþia de ºef de cam-
panie pentru toþi candidaþii Parti-
dului Democrat Liberal din judeþ.
„O sã coordonez campania elec-
toralã în Dolj, este o plãcere dar în
acelaºi timp ºi o mare responsabi-
litate. Aceasta este o echipã tânã-
rã, nu cu experienþã suficientã, ci
mai mult decât suficientã pentru a
face faþã. Oamenii îi cunosc pen-
tru ceea ce au fãcut. Trebuie sã
promovãm tineri care au experi-
enþã, care au trecut prin viaþã”, a
precizat Marian Jean Marinescu,
prim-vicepreºedinte PD-L Dolj.

Deputatul european a spus cã
viceprimarul Dincã a fost edil într-
o perioadã foarte complicatã.
„Craiova a avut doi primari, cau-
zele le ºtiþi foarte bine, sper sã le
ºtie craiovenii. Dincã a fost primar
într-o perioadã foarte complicatã
ceea ce aratã cã a putut sã supra-
vieþuiascã, a trebuit sã  reorgani-
zeze Primãria, a fost o perioadã de

crizã, pe lângã faptul cã trebuia sã
plãteascã datoriile lui Solomon, tre-
buia sã îndeplineascã ºi dorinþele
oamenilor. A reuºit sã treacã cu
brio peste aceastã perioadã, a arã-
tat ce înseamnã sã fii primar, sã te
preocupe de nevoile oamenilor.
Principala realizare a fost cã a reu-
ºit sã acceseze bani europeni,
mulþi, pe proiecte care aduc un plus
oraºului”, a mai completat prim-

vicepreºedinte al PD-L Dolj.
La rândul sãu, consilierul jude-

þean ªtefan Stoica a precizat, cã el
compartiv cu alþi tineri politicieni nu
a fost traseist ºi a muncit în cadrul
acestui partid. „Sunt la al doilea
mandat de consilier judeþean. Lu-
crãm la oferta noastrã electoralã,
ºtim problemele din sãnãtate, din
agriculturã, investiþiilor”, a precizat
ªtefan Stoica, consilier judeþean.

În legãturã cu banii veniþi de la Guvern, europarlamentarul Marines-
cu spune cã nu este de acord cu ceea ce se spune în aceste zile în
mass-media. „Eu vã pot pune statistica pe masã. De-a lungul anilor
Executivul a dat mai mulþi bani primãriilor USL. Este ipocrizie ceea ce
se declarã. Pe lângã aceste sume au fost daþi bani pentru proiecte în
derulare, ce trebuiau terminate”, a spus Marian Jean Marinescu, prim-
vicepreºedinte al PD-L Dolj.
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Februarie 2012 a fost carac-
terizat, din punct de vedere al sa-
lariilor, de o uºoarã creºtere,
comparativ cu luna ianuarie, con-
form datelor înregistrate de In-
stitutul Naþional de Statisticã.
Astfel, câºtigul salarial mediu
nominal brut a fost de 2.028 lei,
în creºtere cu 6 lei faþã de luna
ianuarie, în timp ce câºtigul sa-
larial mediu nominal net a fost de
1.472 lei, în creºtere cu 5 lei faþã
de luna anterioarã. Potrivit date-
lor transmise de Direcþia Regio-
nalã de Statisticã (DRS) Dolj,
valorile cele mai mari ale câºti-
gului salarial mediu nominal net
s-au înregistrat în fabricarea pro-
duselor din tutun (4.489 lei), iar
cele mai mici în hoteluri ºi resta-
urante (824 lei).

Primele
de sãrbãtori,
explicaþia
fluctuaþiilor

Indicele câºtigului salarial real
pentru luna februarie 2012, faþã
de luna precedentã, calculat ca ra-
port între indicele câºtigului sala-
rial nominal net
ºi indicele preþu-
rilor de consum,
a fost de 99,7%.
Faþã de luna oc-
tombrie 1990,
indicele câºtigu-
lui salarial real a
fost de 117,0%,

Transporturile pe apã, extracþia
petrolului brut ºi a gazelor natura-
le, cinematografia, fabricarea hâr-
tiei ºi a produselor din hârtie, tranz-
acþiile imobiliare sau fabricarea de
maºini au înregistrat, în februarie,
cele mai semnificative scãderi din
punct de vedere al câºtigului sala-

rial. Fenomenul a fost cauzat fie de
condiþiile meteo nefavorabile, fie de
problemele financiare. Pe de altã
parte, în fabricarea produselor din
tutun, a calculatoarelor sau în acti-
vitãþile de asigurare, reasigurare ºi
ale fondului de pensii au fost înre-
gistrate creºteri ale salariilor.

cu 0,3 puncte procentuale mai mic
faþã de cel înregistrat în luna ia-
nuarie 2012. “În cursul anului se
înregistreazã fluctuaþii ale câºti-
gului salarial, determinate, în prin-
cipal, de acordarea premiilor
anuale ºi a primelor de sãrbãtori
(decembrie, martie/aprilie). Aces-
tea influenþeazã creºterile sau scã-
derile în funcþie de perioada în
care sunt acordate, conducând, în
cele din urmã, la estomparea fluc-
tuaþiilor câºtigului salarial lunar la
nivelul întregului an”, se aratã în
informarea DRS Dolj.

Producþii
mai mici,
salarii mai mici

În luna februarie 2012, în ma-
joritatea activitãþilor din sectorul
economic, nivelul câºtigului sala-
rial mediu net a fost mai mic decât
în luna ianuarie 2012, ca urmare a
nerealizãrilor de producþii ori în-
casãrilor mai mici (în
funcþie de contracte), a
reducerii sau întreruperii
activitãþii ca urmare a con-
diþiilor meteo nefavorabi-

le, a dificultãþilor financiare ºi con-
cediilor fãrã platã.

Astfel, cele mai semnificative
scãderi ale câºtigului salarial me-
diu net s-au înregistrat în trans-
porturi pe apã, extracþia petrolu-
lui brut ºi a gazelor naturale, ac-
tivitãþi de servicii anexe extrac-
þiei (între 8,5% ºi 10,5%); în ac-
tivitãþi de producþie cinematogra-
ficã, video ºi de programe de te-
leviziune (inclusiv înregistrãri
audio ºi activitãþi de editare mu-
zical (între 4,5% ºi 7,5%); acti-
vitãþi de difuzare si transmitere
de programe), activitãþi de edita-
re, fabricarea altor mijloace de
transport, alte activitãþi de servi-
cii, producþia ºi furnizarea de
energie electricã ºi termicã, gaze,
apã caldã ºi aer condiþionat; în-
tre 2,0% ºi 3,5% în alte activi-
tãþi extractive, hoteluri ºi restau-
rante, tipãrirea ºi reproducerea
pe suporturi a înregistrãrilor, ex-
tracþia minereurilor metalifere,

fabricarea hârtiei ºi a produselor
din hârtie, tranzacþii imobiliare,
fabricarea de maºini, utilaje ºi
echipamente, fabrica-
rea substanþelor ºi a
produselor chimice,
captarea, tratarea si dis-
tribuþia apei.

Tutunul face
bani

Pe de a l tã  par te ,
creºteri ale câºtigului salarial
mediu net faþã de luna prece-
dentã au fost determinate de
acordarea de premii ocaziona-
le, sume din profitul net ºi din
alte fonduri (inclusiv tichete de

masã), de realizãrile de
producþie ori încasãrile
mai mari (funcþie de con-
tracte). Cele mai semni-
ficative creºteri ale câº-
tigului salarial mediu net
s-au înregistrat în fabri-
carea produselor din tu-
tun, respectiv cu 11,0%
în activitãþi auxiliare in-
termedierilor financiare,
inclusiv activitãþi de asi-
gurare ºi fonduri de pen-
sii (cu 44,7%); în fabri-

carea calculatoarelor ºi a pro-
duselor electronice ºi optice,
prelucrarea lemnului, fabricarea

produselor din lemn ºi plutã (cu
excepþia mobilei; fabricarea ar-
ticolelor din paie ºi din alte ma-
teriale vegetale împletite), acti-
vitãþi de servicii în tehnologia
informaþiei (inclusiv activitãþi
de servicii informatice), între
4,0% ºi 7,5%; în activitãþi pro-
fesionale, ºtiinþifice ºi tehnice,
fabricarea produselor din cau-
ciuc ºi mase plastice, fabrica-
rea autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor ºi semiremor-
cilor, activitãþi de asigurãri, rea-
sigurãri ºi ale fondurilor de pen-
sii (cu excepþia celor din siste-
mul public de asigurãri sociale),
între 3,0% ºi 4,0%.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Metropola emiratezã Dubai gãzduieº-
te cea de a 15-a ediþie  a Salonului
Internaþional de design vestimentar –
The Bride Show Dubai 2012,  manifes-
tare de referinþã pentru operatorii
economici din  industria fashing-ului.
Ministerul Economiei, Comerþului ºi
Mediului de Afaceri ºi CRPCIS împreu-

La mai bine de o lunã de la demararea
Campaniei de depunere a cererilor de spri-
jin pe suprafaþã, derulatã de Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie în Agriculturã (APIA), 22.811

fermieri doljeni s-au adresat instituþiei în
vederea obþinerii ajutorului financiar aferent
anului în curs. Potrivit directorului APIA
Dolj, Emil Cãlugãru, suprafaþa pentru care
au fost depuse cele peste 22.000 de cereri
însumeazã 118.000 ha, iar din numãrul to-
tal 200 au fost depuse de marii fermieri,
cei care exploateazã peste 50 ha. “Ritmul
de depunere al cererilor de sprijin pe su-
prafaþã este cel pe care noi l-am estimat.
Toate cererile s-au depus prin aplicaþia spe-
cificã IPA Online, care pânã la acest mo-
ment a funcþionat foarte bine, fãrã sinco-
pe, fapt care se datoreazã ºi îmbunãtãþiri-
lor care i s-au adus, atât pe parte de soft,
cât ºi de hard. Aplicaþia funcþioneazã la pa-
rametri normali, inclusiv la primãriile la care
fermierii îºi completeazã declaraþiile de su-
prafaþã”, a precizat Emil Cãlugãru. Acesta
mai spune cã numãrul de suprapuneri ºi de
supradeclarãri este mai mic decât în anii

Douã sute dintre marii fermieri ºi-au depus
cererile de suprafaþã la APIA Dolj

precedenþi, iar cazurile existente vor fi ges-
tiona ulterior, prin procedurile specifice, in-
clusiv deplasãri în teren la faþa locului, cu
echipele de control APIA ºi cu angajaþii cen-
trelor locale ºi ai serviciului IACS. Totoda-
tã, 1.654 de carnete de rentã viagerã, din
totalul de 3.449 existente în evidenþele APIA
Dolj au fost avizate pentru anul în curs.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

nã cu asociaþia patronalã din industria
textilã - FIT,  au asigurat, la acest
eveniment  de largã anvergurã internaþi-
onalã, prezenþa României cu pavilion
naþional pentru a doua oarã. Într-un
spaþiu de 120 de metri pãtraþi expun 15
firme ce opereazã în domeniul fabricãrii
ºi comercializãrii de produse vestimen-

tare de lux: rochii de
mireasã, þinutã de
searã pentru femei ºi
bãrbaþi, bijuterii,
încãlþãminte adecvatã
ºi accesorii etc. La
ediþia  din acest an
intrã  în competiþie
talentul ºi inspiraþia a
circa 600 de expozanþi
atât din þara gazdã, cât
ºi alte 22 de þãri din
Europa, America ºi
Asia, dintre care nu
lipsesc: Franþa,
Germania, Anglia,
Olanda, Canada,
China, SUA.

MARGA BULUGEAN

The Bride Show Dubai 2012The Bride Show Dubai 2012The Bride Show Dubai 2012The Bride Show Dubai 2012The Bride Show Dubai 2012The Bride Show Dubai 2012The Bride Show Dubai 2012The Bride Show Dubai 2012The Bride Show Dubai 2012

În sectorul bugetar s-au înregistrat uºoa-
re creºteri ale câºtigului salarial mediu net
faþã de luna ianuarie, respectiv în învãþã-
mânt (0,8%), ca urmare a plãþii cu ora a
cadrelor didactice, iar în administraþie pu-
blicã (0,5%) ca urmare a acordãrii de sume
pentru diferite sporuri ori a plãþii concedii-
lor de odihnã.

În activitãþile de sãnãtate ºi asistenþã
socialã câºtigul salarial mediu net a fost
în uºoarã scãdere (-0,3%) faþã de luna
ianuarie, ca urmare a neplãþii drepturi-
lor salariale cuvenite salariaþilor din une-
le unitãþi din domeniul asistenþei socia-
le care s-au confruntat cu dificultãþi fi-
nanciare.
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Daruri pentru copiii bolnavi din partea
femeilor ortodoxe

Copiii internaţi la Secţia de Oncopediatrie a Spita-
lului Judeţean de Urgenţă din Craiova vor primi în
această săptămână pachete cu alimente, dăruite de
Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române
(SONFR), filiala Craiova, ONG patronat de Mitro-
polia Olteniei. Acţiunea se desfăşoară în cadrul pro-
iectului „Hristos, doctorul nostru”, desfăşurat în
perioada 2-6 aprilie. „Din fondurile societăţii, dar şi
din donaţii au fost achiziţionate dulciuri şi fructe, pe
care le vom dărui copiilor cu afecţiuni oncologice de la Spitalul nr. 1. Este un proiect derulat în
perioada Postului Mare, prin care dorim să aducem un strop de bucurie în inimile copiilor
suferinzi”, a declarat Adriana Bursuc, preşedinta SONFR Dolj. MAGDA BRATU

A apărut un nou număr
al revistei CSinfo

Studenţii de la Facultatea de Jurnalism din
Craiova au lansat, ieri, cel de al şaselea număr al
revistei CSinfo. Publicaţia a apărut odată cu eveni-
mentele studenţeşti din noiembrie 2010, organizate
de Casa de Cultură a Studenţilor, instituţie care a
decis să susţină financiar acest proiect.  În prezent,
revista are opt pagini care cuprind: editoriale, ştiri
cu toate evenimentele importante din Craiova,
cronici,  reportaje, vox-uri, portret, pamflet, ştiri de
sport şi o rubrică de studenţi care dezvăluie viaţa
personalităţilor.

CARMEN RUSAN

Problema programelor de stu-
dii a fost adusă  subtil în discuţie,
chiar de studenţi printr-o întreba-
re despre cât de performante sunt
acestea pentru ca absolvenţii să in-
tre direct pe piaţa muncii. A fost
scos astfel în relief planul mana-
gerial al Universităţii din Craiova,
al noului rector, numit în funcţie
de trei săptămâni. „Cred că sunt
unele programe de studii care nu
sunt suficient de performante. Şi
s-a dovedit la evaluarea făcută de
Ministerul Educaţiei, unele progra-
me de studii au fost clasificate în
categoria D sau E. Din punc tul
meu de vedere, şi am mai spus
acest lucru şi în Senatul Universi-
tăţii, acum câteva zile, aceste pro-
grame de studii trebuie lic hidate
dacă se vrea performanţă cu ade-
vărat”, a precizat prof.univ.dr. Dan
Claudiu Dănişor, rectorul Univer-
sităţii din Craiova.
Programul de cursuri, mai aerisit

Schimbările vor viza, se pare,
ş i o aeris ire a programului de
cursuri pentru studenţi. Mai exact,
se va încerca eliminarea discipli-
nelor de studiu care nu sunt în pro-
filul specializării.  „Cred că sunt
prea multe discipline în programele
de studiu şi că sunt multe discipli-

Universitatea din Craiova lichidează
programele de studii neperformante

Universitatea din Craio-
va trece printr-o nouă
etapă de evaluare internă
a programelor de studii,
care urmăreşte lichidarea
domeniilor clasificate de
Ministerul Educaţiei în
categoriile „D” şi „E” şi
realizarea unei noi organi-
grame, bazată pe flexibili-
tate şi performanţă. Noua
structură va fi pusă la
punct până în luna iunie şi
va intra în vigoare din anul
universitar 2012 - 2013, a
precizat ieri, rectorul Dan
Claudiu Dănişor. Anunţul
a fost făcut în cadrul unei întâlniri desfăşurate, ieri,
la Casa Studenţilor, ce a avut ca subiect central
problemele actuale ale sistemului de învăţământ
superior şi proiectele viitoare.

ne care nu corespund programe-
lor de pregătire practică a studen-
ţilor pentru profesia pe care vor
să o exercite. Sunt multe discipli-
ne care nu fac altceva dec ât să

încarce programul, pentru a oferi
norme didactice”, a  adăugat recto-
rul. În plus, studenţii vor avea două
ore de pauză la prânz.

Pentru o mai bună configurare
a ofertei universitare, rectorul a
anunţat că „deja este o ofertă bună
de la acel forum economic regio-

nal, ca firmele, beneficiare ale re-
sursei pe Universitatea o oferă să
participe la reconfigurarea planu-
rilor de învăţământ”.
Mai multe discipline opţionale
în oferta educaţională

Sc himbările anunţate vizează
implementarea unor programe de
învăţământ mai flexibile. Studenţii
vor avea la facultate un pachet de
bază pentru specializare dar şi o

vastă ofertă de discipline opţiona-
le, care să-i pregătească mai bine
pentru profesia pe care vrea să o
urmeze.

 „Dacă faci facultatea de Drept
şi vrei să te faci avocat comer-
cial, este inadmis ibil să nu înveţi
economie. Sigur că facultatea îţi
oferă curs de economie, dar se

predă doar un curs de economie
elementară. Dacă vrei să faci avo-
catură comerc ială trebuie să ştii
mai mult şi, atunc i, ar trebui fle-
xibilizate programele ca un stu-
dent de la Drept să poate să ia
cursuri la economie. Dacă putem
să facem c redite transferabile în-
tre universităţi de c e nu fac em
între programele de studii din ace-
eaşi universitate. Poţi să iei credi-
te transferabile dacă disc iplina

este apropiată de profil sau poţi
să iei peste numărul de credite”,
a explicat prof.univ.dr.  Dan Clau-
diu Dănişor, rectorul Universităţii
din Craiova.

Se va pune accent şi pe practi-
ca studenţească. Fiecare facultate
va trebui să asigure practica stu-
denţilor prin proiecte pe fonduri

europene. În sprijinul cursanţilor
vine ş i Casa Studenţilor, c are le
oferă cursuri de pregătire profesi-
onală. „În acest an, prin proiectul
Student-Jobs Club” oferim cursuri
gratuite pentru Asistent relaţii pu-
blice şi comunicare dar şi cursuri
de antreprenoriat, recunoscute de
Ministerul Educaţiei şi Ministerul
Muncii”, a precizat Dorin Mărgă-
rit, directorul Casei de Cultură.
Schimbările vor intra în vigoare
din toamnă

Noua structură universitară, cu
programe de studii flexibile, va in-
tra în vigoare chiar din următorul
an universitar. Rectorul a preci-
zat că es te nevoie de această
schimbare cât mai rapid, întrucât
«Universitatea din Craiova a avut
toate programele de s tudii din Mi-
nis terul Educaţiei, motiv pentru
c are am ş i ajuns în categoria
„B”».  Până în luna iunie în Sena-
tul univers ităţii se va dezbate care
programe de studii rămân şi care
merg în lichidare. Totodată,  din
această toamnă se va merge pe
atragerea unui număr cât mai mare
de s tudenţi străini spre Universi-
tatea din Craiova.  Intenţia este de
a aduce 1.000 de studenţi pe an
„pentru a compensa numărul ele-
vilor care părăsesc ţara. Şi noi
suntem occident pentru tinerii de
peste graniţă”

Sunt planuri şi pentru anul vii-
tor. Universitatea va introduce exa-
men de admitere.

CARMEN RUSAN
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„Bizarre Bazaar” –
târg handmade în English Park

În centrul Craiovei, mai precis în English Park,
se deschide astăzi, ora 11.00, expoziţia cu vân-
zare „Bizarre Bazaar” – un târg handmade în
cadrul căruia artişti craioveni, dar şi din ţară, îşi
prezin tă creaţiile: bijuterii şi
diverse accesorii, păpuşi, co-
voare, caricaturi, portrete ş.a.,
toate create manual. De ase-
menea, copiii care vor vizita
târgul vor găsi aici două ate-
liere de creaţie, unde vor pu-
tea învăţa să picteze pe sticlă,
să confecţioneze păpuşi ori
să încondeieze ouă.

Organizat în parteneriat cu
Primăria Craiova, Muzeul Ol-
ten iei, Direcţ ia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret Dolj şi
Asociaţia Română a Tinerilor
cu Iniţiativa, Târgul „Bizarre
Bazaar” se va desfăşura pe
parcursul a trei zile – 10, 11 şi
12 aprilie. «Nu întâmplător am
ales English Park, unul dintre
cele mai elegante şi frumoase
parcuri din oraş, amenajat în
stil englezesc, în perioada interbelică.  Potrivit
denumirii parcului, târgul va avea „aer English”,
asigurat atât de figuranţi îmbrăcaţi adecvat, care

vor anima aleile parcului, cât şi de un pavilion
cochet, care va servi trecătorilor ceai englezesc
şi brioşe», a precizat Sorina Stăiculescu, or-
ganizator.

Aceasta a adăugat că „eve-
nimentul îşi propune să promo-
veze un gen de artă puţin cu-
noscut în Craiova, să îi încura-
jeze pe tinerii artişti – printre ei
aflându-se şi copii sau persoa-
ne cu dizabilităţi –  să-şi culti-
ve talentul creator şi chiar să-
şi dezvolte o afacere proprie,
dar şi să deschidă o piaţă de
profil, aşa cum există în marile
oraşe din România”.

De asemenea, deoarece ex-
poziţia are loc înainte de Paşti,
organizatorii le propun craiove-
nilor posibilitatea de a le oferi
persoanelor dragi cadouri inspi-
rate, de bun gust. «Nu în ulti-
mul rând, acest târg va ieşi din
tiparul „tarabelor înşirate pe Uni-
rii”, promovând un model nou
de eveniment public, elegant şi

bine organizat, care să satisfacă atât dorinţele
participanţilor, cât şi pe acelea ale vizitatorilor»,
a mai spus Sorina Stăiculescu.

Recital susţinut de pianista
Mirabela Dina şi invitaţii ei

Stag iunea de muzică de
cameră a Filarmonicii „Oltenia”
continuă cu un recital extraor-
dinar susţinut – astă-seară,
de la ora 19.00 – de pianista
Mirabela Dina şi invitaţii ei:
Octavian Gorun (vioară), Ci-
prian Ion (flaut), Liviu Chi-
săr (clarinet), Adela Licules-
cu (pian) şi George Bosnea
(violoncel).

În program: Ludwig van
Beethoven – Sonata nr. 5 în
Fa major pentru vioară şi pian, op. 24, „a Pri-
măverii”; Astor Piazzolla – „Patru anotimpuri
în Buenos Aires” (aranjament pentru flaut, clari-
net şi pian); Maurice Ravel – Suita „Ma mere
l’oye” pentru pian la patru mâini; Dmitri Şosta-
kovici – Trio în Mi minor pentru vioară, violon-
cel şi pian, op. 67. Preţul biletului este 10 lei (5 lei
pentru elevi, studenţi, pensionari).

Născută la Craiova, în 1976, Mirabela Dina a
început studiul pianului la 4 ani. Doi ani mai târ-
ziu, a fost prezentată renumitelor profesoare Ioana
Minei şi Ana Pitiş de la Conservatorul „Ciprian
Porumbescu” din Bucureşti, de a căror îndruma-
re profesională a beneficiat pe întreg parcursul
educaţional. Ca solistă, a debutat la 10 ani, când
a interpretat, în compania Orchestrei Simfonice
a Filarmonicii „Oltenia”, Concertul în Re major
de J. Haydn.

După absolvirea Liceului de Muzică „Dinu
Lipatti” din Bucureşti (promoţia 1995), a înce-
put studiul la Hochschule fur Musik din Koln,
la clasa profesoarei Karin Merle. De altfel, înce-
pând din anul 2007, este cadru didactic univer-
sitar al acestei instituţii. Ca profesor, susţine
cursuri de măiestrie artistică în Buenos Aires,
La Plata (Argentina), Bucureşti, Craiova şi a
fost  deseori invitată să facă parte din ju riul
Concursului „Jugend musiziert” din Germania.

Violonistul Octavian Gorun, flautistul Cipri-
an Ion şi clarinetistul Liviu Chisăr deţin, în pre-
zent, statutul de solişti instrumentişti ai Filarmo-
nicii „Oltenia”, instituţie în a cărei Orchestră Sim-
fonică activează, ca violoncelist, şi George Bos-
nea. Cât despre tânăra pianistă Adela Liculescu,
aceasta este elevă în clasa a XII-a în cadrul Li-
ceului de Artă „Marin Sorescu” din Craiova.

Spectacole ale unor companii
de teatru din Marea Britanie,
Danemarca şi Rusia

Emil Boroghină, preşedintele Fun-
daţiei „Shakespeare”, co-organizatoa-
re a Festivalului alături de Teatrul Na-
ţional „Marin Sorescu” din Craiova,
Centrul de Proiecte Culturale ARCUB
Bucureşti şi Institutul Cultural Ro-
mân, speră ca festivalul din acest an
să capteze atenţia publicului şi a spe-
cialiştilor de teatru, prin prezentarea
unor spectacole de reală valoare din
Germania, Rusia, Marea Britanie, Afri-
ca de Sud, România, Danemarca, Co-
reea de Sud, Lituania, Franţa.

«Notorietatea unor companii de
teatru precum „Berliner Ensemble”,

Festivalul Internaţional „Shakespeare”

„O furtună” (Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Craiova)

„Shakespeare’s Sonnets” („Berliner Ensemble”, Berlin)

Ce a de -a VIII-a ediţ ie a prestigiosului Festi-
val Internaţional „Shakespeare” (preşedinte  de
onoare : Radu Beligan) va de buta în ace st an, la
Craiova, pe 23 aprilie , cu „Shakespeare’s Son-
nets”, prezentat de Be rliner Ense mble din Be r-
lin, spectacol realizat de Robe rt Wilson şi Ru-

fus Wainwright. Ediţia de la Craiova se va de-
rula până pe data de  1 mai,  într-un re gal de
spectacole străine ş i româneşti, în t imp ce în
Capitală spectacolele vor fi prezentate în pe-
rioada 30 aprilie – 12 iulie. Tema din acest an
este „Lumea-i un teatru, noi suntem  actorii”.

„Regele Lear” (Compania „Scene en vie”, Grenoble)

va începe la Craiova peste două săptămâniva începe la Craiova peste două săptămâniva începe la Craiova peste două săptămâniva începe la Craiova peste două săptămâniva începe la Craiova peste două săptămâniva începe la Craiova peste două săptămâniva începe la Craiova peste două săptămâniva începe la Craiova peste două săptămâniva începe la Craiova peste două săptămâni

„Shakespeare’s Globe” (Londra), Te-
atrul Municipal „OK” (Vilnius), Com-
pania „Scene en vie” (Grenoble),
Compania Proppeller (Marea Brita-
nie), Teatrul Kolyada (Ekaterinburg,
Rusia), Odin Theatret (Danemarca),
Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul
Naţional „Marin Sorescu” (cu un ex-
celent spectacol semnat de Silviu
Purcărete) face şi din această ediţie
una de incontestabilă valoare artisti-
că», spune Emil Boroghină. Progra-
mul mai include spectacole de muzi-
că simfonică şi operă pe o tematică
shakespeariană prezentate de Filar-
monica „Oltenia” şi Teatrul Liric „Ele-
na Teodorini” din Craiova, ca şi un
spectacol de teatru de păpuşi reali-
zat de Teatrul „Ţăndărică” din Bucu-

reşti, jucat în Portul Cultural Cetate.
Premiul Internaţional
„Shakespeare” pentru
regizorul Eimuntas Nekrosius

Prezenţa unor shakespeareologi
precum Stanley Wells , Paul Edmon-
ds on, Michael Dobson , Lawrence
Guntner as igură un  înalt n ivel al
dezbaterilor care vor înso ţi s pecta-
colele prezentate în Festival. Secţ i-
unea de comunicări „Mari aventuri
shakespeariene pe scene româ-
neşti şi străine” (moderato ri: Geor-
ge Banu şi Ludmila Patlanjog lu) îi
va avea ca part icipanţi, în tre alţii,
pe Yun  Cheol-Kim –  preş ed inte

AICT/IATC, A lice Georges cu –
preşed inte AICT/IATC, Secţ ia Ro-
mână, Michel Vais, Maria Shevts o-
va, Ian Herbert, Mira Ios if, Mirela
Patureau, Monica Săvulescu , Doi-
na Modola Doina Papp, Adrian Mi-

halache, Ion Cocora ş.a.
Din programul Fes tivalulu i nu

vor lips i evenimente p recum decer-
narea titlului de Doctor Honoris
Causa al Universităţii d in Craiova
Mariei Shevtsova, reputat  critic şi
teoretician  al teatrulu i d in Marea
Britan ie, sau  decernarea Premiului
In ternaţional „Shakes peare” – ed i-
ţia a III-a, regizoru lui lituanian Ei-
muntas Nekrosius.
La Agenţia TNC s-au pus în
vânzare bilete şi abonamente

Ca şi la ediţiile precedente, Festi-
valul Internaţional „Shakeaspeare”
se bucură de sprijinul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional, Pri-
măriei şi Consiliului Municipal Cra-
iova, Consiliului Judeţean Dolj, Pri-
măriei şi Consiliului General al Muni-
cipiului Bucureşti, UNITER şi ICR şi
al unui grup de sponsori.

Găs iţ i p rogramul complet  al
even imentulu i pe site-ul Teatrului
Naţ ional „Marin  Sores c u” –
www.tncms .ro. De as emenea, gă-
siţi deja la vânzare bilete ş i abona-
mente pent ru  spectacole la Agen-
ţ ia aceleia ş i ins t i tu ţ ii ( tel.
0251.413.677).
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Trei Parchete, cele din Milano,
Napoli ºi Reggio Calabria, investi-
gheazã circumstanþele unor chel-
tuieli faraonice efectuate de antu-
rajul liderului charismatic al Ligii

Italia: Umberto Bossi, suspectatItalia: Umberto Bossi, suspectatItalia: Umberto Bossi, suspectatItalia: Umberto Bossi, suspectatItalia: Umberto Bossi, suspectat
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În acest week-end, Nicolas Sarkozy a optat
pentru a se recupera, la reºedinþa familiei soþiei
sale, Carla Bruni-Sarkozy, undeva la Capul Ne-
gro. Cu numai douã sãptãmâni înaintea primului
tur al alegerilor prezidenþiale, duminicã diminea-
þa a practicat douã ore de ciclism în apropierea
localitãþii, dupã care a acordat un lung interviu
pentru canalul JDD. El a explicat pentru ce a
refuzat sã participe, la ora 10, la dezbaterea or-
ganizatã de France 2. Dar a menþionat cã este
gata sã participe la douã dezbateri între cele douã
tururi, în loc de una singurã. „Astfel, nici o temã
nu va fi lãsatã în umbrã”, a explicat Sarkozy,
pentru a pune presiune asupra rivalului sãu, Fran-
çois Hollande. În timp ce sondajele aratã dezin-
teresul francezilor vizavi de aceastã campanie

electoralã, preºedintele-candidat asigurã contra-
riul. „Sãlile sunt pline, audienþele tv ºi radio sunt
bune ºi, din punctul meu de vedere, pot spune
cã mobilizarea este mai bunã decât în 2007”.
Referindu-se la intenþiile de vot ale francezilor în
turul doi, favorit fiind candidatul PS, preºedinte-
le francez a spus cã are „prea mult respect pen-
tru libertatea de a alege a francezilor, pentru a
prezice un rezultat”. El se prezintã din nou drept
candidat al „poporului francez”, pe când Fran-
çois Hollande „nu vorbeºte decât de stânga”, când
„stânga caviar” este atât de departe de oameni.
În premierã, el a explicat cã votul în favoarea
Marinei Le Pen, plasatã pe poziþia a treia în toate
sondajele, este profitul lui Hollande. „Acest lu-
cru va avea un cost financiar ºi un cost uman:

noi impozite ºi noi suferinþe”. Adresându-se cen-
triºtilor, el a agitat spectrul unui tandem Hollan-
de-Melenchon în fruntea statului, candidatul PS
fiind „ostaticul lui Jean Luc Melenchon”. Sarko-
zy l-a atacat sever pe Hollande, a cãrui strategie
este ambiguã, denunþând programul economic al
acestuia. Imediat însã, Najat Belkacem-Vallaud,
purtãtorul de cuvânt al lui Hollande, s-a dezlãnþuit
faþã de acest interviu, vãzut ca o practicã de de-
naturare a programului candidatului PS. Ceea ce
este clar este însã faptul cã adevãrata bãtãlie, cu
toate armele ºi mijloacele specifice unei campanii
electorale, se va duce între cele douã tururi. Deo-
camdatã, în toate sondajele de opinie, cei doi
contracandidaþi se detaºeazã de ceilalþi ºi, mai mult,
sunt departajaþi în marja de eroare.

Sarkozy vrea douã dezbateri cu Hollande

Coreea de Nord, deºi suferã, deja,
sancþiuni severe, a continuat, dumi-
nicã, sã sfideze comunitatea inter-
naþionalã, subliniazã presa strãinã,
prin intensificarea pregãtirilor de lan-
sare a rachetei Unha-3 (foto), ridica-
tã pe rampa centrului spaþial Tongchang-
Ri (nord-vest). Gestul, fãrã precedent
într-o þarã închisã, care nu elibereazã
vize de intrare, de a permite accesul
a 50 de corespondenþi, invitaþi, aduºi
cu un tren special la baza de lansa-
re, construitã în peninsula Cholsan,
la 50 de km de graniþa chinezã, a
surprins. Evenimentul ar putea avea
loc între 12 ºi 16 aprilie a.c., când o
rachetã în trei trepte ar urma sã lan-
seze pe orbitã un satelit de observa-
þie terestrã, Kwangmyongsong-3
(Steaua strãlucitoare). Pentru a do-
vedi cã este vorba de o lansare paº-
nicã ºi nu de o rachetã balisticã de-
ghizatã, cum afirmã SUA, Coreea
de Sud ºi Japonia, autoritãþile nord-
coreene au permis jurnaliºtilor strãini
rarul privilegiu de a vedea de aproa-
pe lansatorul ºi satelitul ºi de a vizita
centrul de comandã. În ciuda tutu-
ror avertismentelor internaþionale,

racheta albã, inscripþionatã cu litere
albastre, se afla duminicã pe rampa
de lansare Tongchang-Ri, gata de
decolare, cu rezervoarele umplute ºi
pregãtitã sã i se instaleze satelitul la
ultimul etaj. Tehnicienii au activat
piciorul lansatorului în faþa jurnaliº-
tilor, masaþi la cca. 50 de metri de
turnul mobil. Racheta, înaltã de 30
de metri, cu un diametru de 2,5 me-
tri, trebuie sã plaseze pe orbita he-
liosincron un satelit menit sã furni-
zeze informaþii, spun oficialii nord-
coreeni, despre recolte, fondul sil-
vic ºi resursele naturale ale þãrii.
Corespondenþii strãini au putut ve-
dea în apropierea satelitului un para-
lelipiped de 100 kg, cu cinci antene,
flancat de cinci panouri solare, în
vederea alimentãrii cu electricitate.
SUA ºi aliaþii sãi nu cred în intenþiile
paºnice ale Phenianului ºi acuzã Co-
reea de Nord de pregãtirea testãrii
unei rachete balistice. „A spune cã
este un test cu rachetã nu este ade-
vãrat”, a afirmat Jang Myong-Jin,
ºeful centrului spaþial. „Aceastã lan-
sare a fost planificatã de mult timp,
pentru a marca a o suta aniversare a

preºedintelui Kim Il-sung”, a mai
spus el. „Nu este vorba de o provo-
care”. Regimul va organiza mari
festivitãþi la 15 aprilie a.c., ziua de
naºtere a fondatorului Republicii
Populare Democratice Coreea, de-
cedat în 1994. Fiul sãu, Kim Jong-
il, care i-a succedat, a murit în de-
cembrie 2011, succesorul acestu-
ia fiind fiul cel mic, Kim Jong-un,
devenit numãrul unu nord-core-

ean. Îngrijorarea s-a accentuat în
întreaga regiune. Forþele militare de
autoapãrare sud-coreene ºi japo-
neze au ameninþat cã vor deschide
focul în cazul cã satelitul deviazã
de la ruta sa. Jang Myong-Jin a
anunþat cã, în curând, Coreea de
Nord intenþioneazã sã lanseze ra-
chete mult mai puternice, cu o
greutate de 400 de tone, faþã de
91 de tone cât are Unha-3.

Coreea de Nord pregãteºte lansarea unei rachete, în ciuda protestelor

E-mailurile oficialilor tunisieni,
fãcute publice de Anonymous

Un grup de activiºti informatici
care susþin cã fac parte din miºcarea
Anonymous a publicat duminicã
aproximativ 2.700 de e-mailuri
trimise de principalii oficiali
islamiºti tunisieni, între care ºi
premierul Hamadi Jebali. „În semn
de protest faþã de ceea ce se
întâmplã în ultimele sãptãmâni în
Tunisia, am decis sã publicãm
documentele confidenþiale ale
Ennahda (partidul islamist tuni-
sian), care conþin adrese de e-mail
personale, numere de telefon ºi
tranzacþii bancare”, a declarat un
bãrbat care purta masca Anony-
mous, într-o înregistrare video
postatã duminicã pe Internet.
Intervievat de AFP, un lider al
Ennahda nu a confirmat autenticita-
tea documentelor. „Noi nu acceptãm
piratarea, nu este un comportament
corect sau civilizat”, a declarat
Ameur Larayedh, ºeful biroului
politic al partidului. „Orice ar fi,
premierul Hamadi Jebali este o
persoanã publicã ºi nu are nimic de
ascuns”, a precizat acesta.
Acord între SUA ºi Afganistan
privind raidurile nocturne

Guvernul afgan ºi administraþia
americanã au ajuns la un acord
privind raidurile nocturne, foarte
contestate de Kabul, care vor trece
sub responsabilitate afganã, a
anunþat duminicã Guvernul afgan.
„Când va fi nevoie de un raid
nocturn”, o entitate formatã din
forþe afgane ºi ale NATO „va
decide”, iar „decizia finalã le va
reveni afganilor”, care „vor stabili
dacã este nevoie de strãini”  în
timpul acestor raiduri, a explicat,
pentru AFP, Aimal Faizi, purtãtorul
de cuvânt al preºedintelui Hamid
Karzai. O ceremonie a avut loc
duminicã, la Ministerul de Externe,
pentru semnarea acestui acord.
„Dupã semnarea documentelor,
toate raidurile nocturne vor fi
conduse de afgani. Forþele strãine,
forþele americane, vor avea un rol de
susþinere”, a afirmat Aimal Faizi.
Operaþiunile nocturne ale coaliþiei
împotriva caselor afgane sunt, de
multã vreme, subiect de tensiune
între preºedintele afgan ºi aliaþii sãi
din cadrul NATO. Aceste raiduri ºi
pierderile civile atribuite ISAF iritã
puternic populaþia ºi alimenteazã
resentimentul antioccidental.
Un mort ºi 30 de rãniþi în
Franþa, în urma prãbuºirii
unei podele

Un copil de ºase ani a murit ºi
peste 30 de persoane au fost rãnite
duminicã, în urma prãbuºirii unei
podele într-un local din Stains, în
apropiere de Paris, transformat în
lãcaº de cult, unde peste o sutã de
persoane se reuniserã în familie de
Paºte. Viaþa unui copil de doi ani,
transportat la spitalul Necker din
Paris, este în pericol, ca ºi a unei
femei de 42 de ani, a declarat
prefectul departamentului, Christian
Lambert, care a evocat, de asemenea,
o „urgenþã relativã pentru alte 32 de
persoane”, rãnite în cãdere. „Era o
ceremonie cu 100-150 de persoane la
primul etaj. O parte din primul etaj
s-a prãbuºit din cauza greutãþii”, a
precizat prefectul. „Persoanele au
cãzut cu podeaua. Nu era nimeni
dedesubt”, subliniazã Christian
Lambert, care a asigurat cã serviciile
sale vor examina „problema
siguranþei acestei sãli”. În cadrul
operaþiunii au fost mobilizaþi
aproximativ 150 de pompieri, 48 de
vehicule ºi un elicopter pentru a
evacua rãniþii spre spitale.

Nordului, Umberto Bossi (foto),
fostul aliat principal al ex-premie-
rului Silvio Berlusconi. Se discutã
despre investiþii (5,7 milioane de
euro) în Tanzania ºi Nicosia. Scan-

dalul are amploare ºi în centrul lui
se aflã fondatorul Ligii Nordului.
„A fost mâncat de familia lui. El
n-a ºtiut nimic”, susþin ultimii fi-
deli, masaþi în faþa sediului din Via
Bellerio – Milano. Ancheta se con-
centreazã asupra stilului de viaþã
al familiei ºi al intimilor „senatoru-
lui”, cercul magic, cum a fost de-
numit. În câþiva ani, apropiaþii lui
Bossi au delapidat cel puþin 3,5
milioane de euro, din care 671.000
de euro în 2011. Astfel, soþia sa,
Manuela Bossi, în vârstã de 39 de
ani (soþul sãu are 71 de ani), era
pasionatã de astrologie ºi magie
neagrã, vãrsând 1,5 milioane de
euro pentru fondarea unei ºcoli
private, la Bosina, percepând
200.000 de euro subvenþie anualã.
Peste 85.000 de euro a costat re-
facerea unei terase la domiciliul
familial. Renzo, 24 de ani, bãiatul
din cea de-a doua cãsãtorie, plã-
teºte 130.000 de euro la o univer-
sitate privatã din Londra, unde nu
obþine nici o diplomã, 251.000  de
euro pentru întreþinerea unei escor-
te compuse din 11 gãrzi înarmate,
50.000 de euro pentru procurarea

unui Audi A6 pe care nu-l utilizea-
zã. Pe lângã alte chirii, impozite,
cheltuieli cu renovãrile ºi închirie-
rile de maºini de lux, sumele con-
tabilizate au atras atenþia procuro-
rilor. Tatãl sãu a fost întotdeauna
de partea lui Renzo, fãrã a avea
încredere în el. În 2008, un jurna-
list l-a întrebat dacã îl considerã
urmaº, ºi rãspunsul a fost: nu. Un
alt personaj-cheie, senatorul Mau-
ro Rosy, 54 de ani, lider al unui
fantomatic „sindicat al Padaniei” –
SinPa, cu 7.000 de înscriºi, gene-
ros subvenþionat. Anchetatorii au
descoperit un vãrsãmânt cash fãrã
justificare de 29.150 de euro.
„Dama neagrã” a fãcut, de aseme-
nea, un vãrsãmânt de 130.000 de
euro amantului sãu, Pier Moscagimo,
37 de ani, fost poliþist ºi cântãreþ rock,
plecat pentru studii în Elveþia. Pentru
a fi mai aproape de Umberto Bossi,
Rosi Mauro s-a instalat la Gemonio,
într-o casã alãturatã celei a ºefului.
La Roma, Partidul Democrat i-a ce-
rut lui Umberto Bossi sã demisioneze
din funcþia de vicepreºedinte al Se-
natului, mai ales cã este bãnuit de re-
laþii cu mafia calabrezã.
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OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese festi-
ve, folosind ingrediente natura-
le. Relaþii la telefon: 0740/645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digitale
cu calitate de înaltã rezoluþie
ºi filmãri de înaltã clasã HD sau
DV. Telefon: 0766/359.513.
S.C. angajeazã instalator au-
torizat gradul II D.A. sau de-
senator/desenatoare în do-
meniul instalaþiilor. Telefon:
0251/410.545; 0723/063.208.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel. Te-
lefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Telefon:
0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapiþere
ºi mobilier de recondiþionat.
Telefon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigidere
ºi lãzi frigorifice la domicilil
clienþilor. Telefon: 0740/895.691.
Execut instalaþii sanitare, preþ
avantajos. Telefon: 0763/
360.851.
Remediez ºi execut tâmplãrie
PVC ºi aluminiu, preþ conve-
nabil. Telefon: 0761/136.407.
Caut persoanã pentru îngrijire
bãtrân imobilizat pentru ajutor în
Craiova. Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi comer-
ciale, deschid puncte de lu-
cru, modificare capital, cesiu-
ne pãrþi, modificare sediu so-
cial. Telefon: 0761/633.118.

Cadastru apartamente. Tele-
fon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portrete,
etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0771/215.774; 0722/943.220.
Amenajãri interioare. Telefon:
0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Telefon:
0752/641.487.
Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil.Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ conve-
nabil. Telefon: 0724/434.140.
Vând locuinþã comfort sporit
din Craiova, preþ negociabil.
Telefon: 0728/014.925.
Particular, camerã cãmin, vis-
a-vis Moara Gorjului – 22 mp,
stare bunã, posibilitãþi pentru
grup sanitar, preþ 52.000 lei,
negociabil. Telefon: 0251/
593.503; 0766/271.705.
Vând garsonierã decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Telefon:
0745/541.194.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/
4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/
692.884.

Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
mobilat, 70.000 Euro Lãpuº
Argeº. Telefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 camere,
parter, lângã Primãrie. Tele-
fon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764.658.600.

Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trilatera-
lã, 100 mp, centralã, AC, gresie,
faianþã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise, jaluze-
le exterioare, izolaþie exterioa-
rã, cart. Sãrari, 79.000 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând casã 6 camere, 4000 mp
teren curte, 7 ha teren arabil –
Podari. Telefon: 0251/522.579.
Vând casã la 20 km de Craio-
va - Negoeºti. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular, vând casã în Craio-
va, str. „Drumul Jiului”, 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, termo-
pan. Telefon: 0746/498.818.

Filiaºi, strada „1 Mai”, casã la
roºu D+E+M, autorizaþie, ca-
dastru, teren 1770 mp, des-
chidere 45 m, ulterior parce-
labil, panoramic. Telefon:
0767/263.391.
Vând casã Siliºtea Crucii, te-
ren 5000 mp central. Telefon:
0728/053.012; 0744/319.448;
0747/115.485.
Vând gospodãrie formatã din
2 case, anexe, curte – 38 ari
în Valea Stanciului, Þugureºti
– Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Craio-
va, str. „Drumul Jiului”, 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã. Telefon: 0746/
498.818.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.

Anunþul tãu!
Conducerea Camerei de Comerþ ºi Industrie
a judeþului Dolj reaminteºte membrilor sãi cã
miercuri, 11 aprilie 2012, va avea loc Aduna-
rea Generalã a Membrilor la sediul sãu din
str. “Brestei” nr. 21, Craiova, ora 14.00.
S.C. M&M FRIMAR SRL anunþã publicul cã
a depus solicitarea pentru autorizaþie de
mediu privind organizarea activitãþii de co-
lectare a deºeurilor nepericuloase la locaþia
din strada “Pelendava” nr. 39. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova din stada “Petru Rareº” nr. 1, pânã
la data de 16 aprilie 2012.
Pierdut certificat de înregistrare fiscalã nr.
RO18818143 aparþinând S.C. MURANNO SRL.
Se declarã nul.

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



12 / cuvântul libertãþii marþi, 10 aprilie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând casã,  parter, etaj, man-
sardã, 80 m amprenta la sol,
teren 280 mp, construcþie an
2000, str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negociabil.
Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon: 0784/
200.037.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Flu-
turi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + teren
(4300 mp). Telefon: 0768/710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1, 2
camere, Kaufland – Penny, cu
similar Brazdã sau Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0723/692.884.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craio-
va. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova cu
Bucureºti. Telefon: 0723/692.884

Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã, cu
apartament 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 came-
re în Craioviþa cu apartament
4 camere în Craioviþa + dife-
renþa. Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb garsonie-
rã Rovine, parter, îmbunãtãþi-
tã, cu apartament Rovine,
Lãpuº-Argeº, Lãpuº, Calea
Bucureºti, Centru, parter sau
etajul I. Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere ºi
magazin + anexe în oraºul Co-
rabia, 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 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã
bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.
Vând teren agricol extravilan,
zona Segarcea- Giurgiþa, iri-
gabil, 57.400 mp. Telefon:
0740/081.847.

Vând pãdure, vârsta 50 – 60
ani, amestec stejar, cer, go-
run, la 5 km de Craiova în
parcul de vacanþã din comu-
na Podari, utlitãþ, drum de ac-
ces, acte în regulã, cadastru,
preþ de crizã 10.000 lei/ha.
Telefon: 0771/751.031.
Cârcea, strada „Salcâmului”,
teren 670 mp, deschidere 19
m, utlitãþi, cadastru. Telefon:
0767/263.391.
Vând un hectar de salcâm
gros. Telefon: 0723/692.884.
Particular, vând 3000 mp intra-
vilan, cadastru REDEA, jude-
þul Olt. Telefon: 0768/612.733.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã, apã,
gaze, cadastru, intabulare.
Telefon: 0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) 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 Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citro-
en, Mazda, deschidere 35 m,
ideal hale, depozite, showro-
om. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri: 5000
m cu 20 m deschidere drum
European  Craiova –  Balº-Bu-
cureºti, cu utilitãþi, pentru inves-
tiþii; 5000 m Pieleºti – „Q Fort”;
1000 m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62 m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie
pomi pe marginea lacului Fân-
tânele. Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii 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, stare 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, geamuri electri-
ce, servo. Telefon: 0767/
419.084, dupã ora 14.00.

Vând Nubira II, CDX fabricaþie
2001. Telefon: 0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin me-
talizat, perfect, distribuþie
nouã, revizie Audi – service,
motor 2000 TDI. Telefon: 0762/
109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA
– fab. 96, geamuri electrice,
închidere centralizatã, AC, ra-
dio – CD, 219.000 km, înma-
triculatã recent nr. Bulgaria,
preþ negociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omologat,
2200 E, negociabil. Telefon:
0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabricaþie
2002, motor 1,4, benzinã, cli-
mã, geamurui securizate,
oglinzi electrice, închidere
centralizatã, preþ 2000 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, anve-
lope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, canis-
tre metal 20 litri, alternator 12V,
polizor flex D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând 100 acþiuni ROMEXTE-
RA, preþ negociabil. Telefon:
0728/014.925.
Vând frigider Electrostar, þui-
cã, drujbã Alpina defectã, pie-
le Dacia, piese U445 noi,
combinã muzicalã Stereo
nouã, piei bovinã prelucrate,
pantofi – ghete – bocanci mi-
litari noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând nuc pentru mobilã. Te-
lefon: 0251/428.437.

Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
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 Hon-
da, echipament vânãtoare din
piele, hidrofor pentru irigaþii.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim 5
litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafatã,
50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193, dupã
ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând 45 de capre. Telefon:
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. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei; fe-
reastrã cu toc, geam 30 lei,
linoleu pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã inducþie,
biele, furtune, etc.) noi. Tele-
fon: 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, transforma-
tor sudurã industrial, motor
disel sau Peugeot. Telefon:
0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.

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

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
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Societate comercialã
închiriazã sau vinde spaþii

de producþie situate în
Bariera Vâlcii (fosta Avicola).

Telefon: 0770/887.454

De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te 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.
Vând groapã boltitã 2 locuri
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, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5 ovãz,
preþ negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând putinã salcâm nouã – 50
vedre; 2 scãri duble din þea-
vã 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 respectivã.
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  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca.Telefon: 0724/
967.663.
Vând anvelope iarnã pu-
þin uzate R 13/175/70, 4
bucãþi ºi R 14/185/60, 4
bucãþi, jenþi 4 gãuri. Tele-
fon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40 foi-
þa, 100 lei înrãmatã. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.

Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina de-
fectã, anvelope 165/13 noi 2
bucãþi, frigider Electrostar 320
litri. Telefon: 0721/179.420.
Vând masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon: 0722/
422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Telefon:
0762/278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ
30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate
vechi – jumãtate nou, 1 leu/
kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.

Vând maºinã cusut cismãrie
nr. 9 Singer, pe rotund, 1000
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – 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 ferestre.
Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând recamier – bine întreþi-
nut, preþ negociabil. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã diame-
tru 38 mm ºi lungã de 300
mm.Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 0748/195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Podari,
Vîrvor, Þuglui, etc, cu apã ºi
curent. Garsonierã Craiova.
Telefon: 0748/195.954.

DIVERSE
Cumpãr recamier, canapea,
somierã. Telefon: 0251/
428.437.
Cumpãr acþiuni Romextera
Bank. Telefon: 0771/579.669;
0728/014.925.
Cumpãr jenþi Logan. Telefon:
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 foarte vechi cu
manivelã. Telefon: 0766/
304.708.

Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/buca-
tã. Plata pe loc. Telefon:
0723/918.382.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (lângã ºcoala „Mi-
hai Eminescu”), complet
mobilatã. Telefon: 0762/
299.913; 0764/855.169.
Închiriez casã cu utilitãþi pen-
tru birouri, farmacii, cabinete
medicale, laboratoare, - cen-
tral. Telefon: 0748/195.954.
Închiriez douã camere deco-
mandate, ultracentral, lângã
Romarta, etaj 1, microcentra-
lã, aer condiþionat, liniºte ºi
igienã deplinã, complet mo-
bilat. Telefon: 0756/028.300;
0722/956.600.
Închiriez apartament 2 came-
re  Brazdã, decomandat, se-
mimobilat, curat, liber, 130
euro. Telefon: 0752/282.724.
Închiriez garsonierã zona Li-
ceul de Chimie. Telefon:
0785/080.928.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazda lui Novac, etaj 2, rog
seriozitate. Telefon: 0770/
223.865.
Primim în gazdã doamnã sin-
gurã fãrã copii, nepoþi ºi obli-
gaþii majore, camerã acces la
bucãtãrie, baie, vine 5 zile pe
lunã în cele 2 camere dispo-
nibile. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Închiriez garsonierã mobilatã
Craioviþa Nouã, pe termen
lung. Telefon: 0765/291.628.
Primesc 2 fete în gazdã pe
perioadã lungã, camerã mo-
bilatã cu strictul necesar. Te-
lefon: 0726/497.404.
Închiriez apartament 2 came-
re, mobilat. Telefon: 0748/
105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pentru
birouri, zonã centralã, singur
în curte. Telefon: 0727/
356.383.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.

Închiriez sau vând locaþie pen-
tru creºterea albinelor, pãsã-
rilor, caprinelor, pepinierã
pomi, flori ºi creºterea pãs-
trãvului în bazine. Telefon:
0762/278.639; 0351/430.880.
Închiriez halã industrialã cen-
tral, 1800 m.p. cu toate utilitã-
þile. Telefon: 0721/995.405.
Închiriez (vând) apartament 2
camere circular. Telefon:
0251/530.400; 0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial ter-
mopan 18 mp. Telefon: 0722/
943.220; 0740/649.518.
Închiriez apartament – de pre-
ferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.
Ultracentral, toate condiþiile, 3
camere, decomandat, Pro-
iect M. Telefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pentru
diferite activitãþi comerciale.
Telefon: 0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195; 0351/
429.196.
Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Închiriez apartament nemobi-
lat Craioviþa Nouã, 100 E. Te-
lefon: 0744/139.476; 0740/
509.191.
Închiriez apartament 2 came-
re central, zona Primãriei Cra-
iova, aer condiþionat, termo-
pane, parchet, gresie, uºã
metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, parter,
bloc, 4 camere, intrare sepa-
ratã de locatari, balcon în-
chis, microcentralã, alarmã,
gresie, faianþã, pretabil in-
clusive pentru douã cabine-
te, birouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MULÞUMIRI
Mulþumesc domnului doctor
BADI SABIN pentru omenie
ºi profesionalism. Grigorie
Nicolae.

MATRIMONIALE
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã 49 ani pentru priete-
nie eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0740/895.691.

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.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Gabroveanu s-a mutat în
strada „Pãltiniº” nr. 46. Vin-
dem produse din stoc. Te-
lefon: 0251/415.385.
Vând societate fãrã dato-
rii. Telefon: 0748/195.954.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de telefon:
0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrã-
tor a unei afaceri, frumoa-
se, sãnãtose, (pepinierã
cãpºuni, trandafiri, pomi
fructiferi ºi pãsãri, posibil
ºi animale). Telefon: 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.

DECESE
Familia dr. Jianu Lucian
ºi familia Genoiu Gheor-
ghe anunþã încetarea din
viaþã a mamei, respectiv
cuscrei JIANU MARIA.

Înmormântarea va avea
loc azi, 10.04.2012, ora
12.00 cu plecare de la Ca-
pela Ungureni. În veci nu
o vom uita!
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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.
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BUNDESLIGA –
ETAPA A 30-A

Marþi
Bremen – M’gladbach 21:00, Eur.2
Mainz – Koln 21:00
Augsburg – Stuttgart 21:00
Hertha – Freiburg 21:00
Miercuri
Dortmund – Bayern 21:00, Eur.2
Leverkusen – K’lautern 21:00
Hannover – Wolfsburg 21:00
Nurnberg – Schalke 21.00
Hoffenheim – Hamburg 21:00
Clasament: 1. Dortmund 66p, 2. Bayern

63p, 3. Schalke 57p, 4. M’gladbach 52p,
5. Stuttgart 43p...14. Hamburg 31p, 15. Aug-
sburg 30p, 16. Koln 29p, 17. Hertha 27p,
18. K’lautern 20p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 32-A

Marþi
Osasuna – Espanyol 21:00
Sociedad – Betis 21:00
Barcelona – Getafe 22:00, Dg.Sp.1
Miercuri
Granada – Bilbao 21:00
Gijon – Levante 21:00
Valencia – Rayo V. 21:00, Dg.Sp.2
Atletico – Real Madrid 23:00, Dg.Sp.2
Joi
Villarreal – Malaga 21:00, Dg.Sp.2
Santander – Mallorca 22:00
Sevilla – Zaragoza 23:00, Dg.Sp.2
Clasament: 1. Real Madrid 79p, 2. Bar-

celona 75p, 3. Valencia 49p, 4. Levante
48p, 5. Malaga 47p (- 1 joc)...16. Granada
34p (- 1 joc), 17. Villarreal 32p, 18. Zara-
goza 28p, 19. Santander 25p (- 1 joc), 20.
Gijon 25p.

SERIE A – ETAPA A 32-A
Marþi
Chievo – AC Milan 21:45, Dg.Sp.2
Miercuri
Napoli – Atalanta 21:45
Genoa – Cesena 21:45
Juventus – Lazio 21:45, Dg.Sp.1
Catania – Lecce 21:45
Parma – Novara 21:45
Fiorentina – Palermo 21:45
Inter – Siena 21:45
AS Roma – Udinese 21:45
Joi
Bologna – Cagliari 21:45, Dg.Sp.3
Clasament: 1. Juventus 65p, 2. Milan 64p,

3. Lazio 54p, 4. Udinese 51p 5. Napoli
48p...16. Parma 35p, 17. Genoa 35p, 18. Lec-
ce 31p, 19. Novara 25p, 20. Cesena 20p.

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 33-A

Marþi
Blackburn – Liverpool 22:00, Dg.Sp.3
Miercuri
Man. City – West Brom. 21:45
Wigan – Man. United 21:45, Dg.Sp.3
Wolves – Arsenal 21:45
QPR – Swansea 22:00
Partidele Everton – Sunderland, Newcastle

– Bolton, Tottenham – Norwich, Aston V. –
Stoke ºi Fulham – Chelsea s-au disputat
asearã.

Clasament: 1. Man. United 79p, 2. Man.
City 71p, 3. Arsenal 61p, 4. Tottenham 59p,
5. Chelsea 56p...16. Bolton 29p (- 1 joc),
17. QPR 28p, 18. Blackburn 28p, 19. Wi-
gan 28p, 20. Wolves 22p.

CUPA FRANÞEI –
SEMIFINALE –

O SINGURÃ MANªÃ
Marþi
Gazelec Ajaccio (III) – Lyon 21:45
Miercuri
Quevilly (III) – Rennes 21:55

Se înmulþesc emoþiile pentru Jose Mou-
rinho. Duminicã seara, Real a remizat pe
teren propriu, 0-0 cu Valencia, iar distanþa
faþã de Barcelona a scãzut la doar 4 punc-
te, dupã ce madrilenii au avut chiar ºi 10
puncte avans la un moment dat!

Cât priveºte derularea ostilitãþiilor, cele
douã combatante au oferit, în pofida fap-
tului cã tabela a rãmas “imaculatã”, un spec-
tacol fabulos, fiecare putând considera cã
rezultatul final le-a nedreptãþit. De vinã, în

Valencia, de netrecut pe „Bernabeu”

Real a mai risipit douã puncteReal a mai risipit douã puncteReal a mai risipit douã puncteReal a mai risipit douã puncteReal a mai risipit douã puncte
în duelul cu Barcelonaîn duelul cu Barcelonaîn duelul cu Barcelonaîn duelul cu Barcelonaîn duelul cu Barcelona
principal, goalkeeperii Iker Casillas ºi Vi-
cente Guaita, cu nenumãrate intervenþii
practic uluitoare, dar ºi barele, una pentru
“galactici” (Cr. Ronaldo - foto) ºi douã
pentru “lilieci” (Tino Costa ºi Piatti).

Cu 7 etape rãmase din Primera, þintarul
pare favorabil catalanilor. Real Madrid
(79p) mai are de jucat cu Atletico Madrid
(d), Sporting Gijon (a), FC Barcelona (d),
FC Sevilla (a), Athletic Bilbao (d), Grana-
da (d) ºi Real Mallorca (a), iar Barcelona
(75p) cu Getafe (a), Levante (d), Real Ma-
drid (a), Rayo Vallecano (d), Malaga (a),
Espanyol (a) ºi Betis Sevilla (d).

Aºadar, în timp ce Barça are afarã un
singur meci ce pare mai dificil (Levan-
te), pe Real o aºteaptã trei deplasãri de
foc: la semifinalistele Europa League, Atle-
tico Madrid ºi Athletic Bilbao, plus un El
Clasico incandescent, programat pe “Camp
Nou” peste mai puþin de douã sãptãmâni
(21 aprilie, ora 21:00, Digi Sport 1)!

“Galacticii” au contestat arbitrajul
Pentru noul egal, al 3-lea în ultimele

5 etape, unul care a interupt seria de 41

de meciuri în care Realul a marcat me-
reu, record all-time egalat, “albii” au
acuzat arbitrajul. Faza care s-a detaºat a
fost cea din minutul 69, când Cristiano
Ronaldo, scãpat spre poarta lui Guaita,
a fost cãlcat uºor din spate, pe gleznã,
de Victor Ruiz, la marginea careului
mare.

“Arbitrul? Ce sã mai zic? A vãzut toatã
lumea. Ruiz trebuia eliminat”, a zis “se-
cundul” Aitor Karanka, prezent la confe-
rinþa de presã. N-a fost de aceeaºi pãrere
ºi Clos Gomez, care nu i-a acordat nici
mãcar “galben” fundaºului Valenciei. De-
cizie ce în urma reluãrilor TV s-a dovedit
una cu acoperire pentru “central”, dat fi-
ind faptul cã între momentul contactului
ºi cãderea în suprafaþa de pedeapsã a
portughezului, care practic s-a împiedi-
cat în minge, pentru a solicita ulterior ve-
hement penalty, trecuse destul timp.

De altfel, ºi comentatorul televiziunii
spaniole s-a arãtat dezgustat de simula-
rea lui Ronaldo. Acesta a afirmat cã “dacã
era Messi, se ridica ºi încerca sã dea gol,
chiar dacã fusese faultat”.

City, titlu ca ºi pierdut
Manchester City îºi poate lua adio de la

titlu, dupã 0-1 pe terenul lui Arsenal! În urma
înfrângerii de duminicã, “cetãþenii” au ajuns,
cu ºase etape înainte de final, la opt puncte
de liderul Manchester United, care a învins-o,
tot duminicã, pe QPR cu 2-0 ºi pare cã nu
mai poate pierde locul 1 în clasament.

37 de ani trecuserã de la ultima victorie
obþinutã de Manchester City pe terenul lui
Arsenal, în campionat. Cu ºase victorii în
ultimele ºapte partide, elevii lui Arsene Wen-
ger au þinut neapãrat sã nu strice aceastã
statisticã, iar “tunarii” ºi-au asaltat adver-
sarul încã din start. City a avut noroc la
bara lui Vermaelen (17), dar vizitatorii, la
care Pantilimon a fost rezervã, n-au mai
scãpat în repriza a doua. Pe fondul unei
dominãri autoritare, Arsenal a mai bifat douã

bare (62 ºi 75), pânã
când Arteta a dat lo-
vitura de graþie, cu
un ºut imparabil de la
20 de metri (87). Iar
“cetãþenii”, care n-au
înscris decât cinci
goluri în deplasãrile
din acest an, n-au mai
putut salva meciul
într-un final încins,
în care Balotelli a
fost eliminat pentru cumul de cartonaºe
(90), spre furia antrenorului sãu, Roberto
Mancini.

Cu specificaþia cã returul duelului direct
încã nu s-a disputat (30 aprilie), cele douã
mai au de jucat dupã cum urmeazã: Man-

chester United (79p) cu Wigan (d), Aston
Villa (a), Everton (a), Man. City (d), Swan-
sea (a) ºi Sunderland (d), în timp ce City
(71p) cu West Bromwich (a), Norwich (d),
Wolverhampton (d), Man. United (a),
Newcastle (d) ºi QPR (a).

PSV Eindhoven
a câºtigat Cupa Olandei

Fostul internaþional olandez Phillip Cocu a obþinut primul trofeu
al carierei de antrenor, la 28 de zile dupã ce a fost instalat la cârma
lui PSV Eindhoven, echipa sa câºtigând, duminicã, la Rotterdam,
finala Cupei Olandei, scor 3-0, cu Heracles Almelo. Golurile învin-
gãtorilor au fost marcate de Toivonen 31, Mertens 56 ºi Lens 63.

A fost a noua izbândã în competiþie a fostei adversare a Rapidu-
lui în grupele Ligii Europa, formaþie aflatã momentan pe locul pa-
tru în “Eredivisie”, la tot atâtea puncte de liderul Ajax Amsterdam,
cu 6 etape pânã la tragerea cortinei.

Cristian Sãpunaru
nu traverseazã cea
mai bunã perioadã din
carierã la FC Porto ºi
deºi mai are contract
cu “dragonii” pânã în
iunie 2013 sunt tot
mai multe vocile care
îl dau pe fundaºul
român ca ºi plecat de
la gruparea lusitanã.

Câºtigãtor al
Europa League, în
sezonul trecut,
Sãpunaru ar putea
deveni coleg cu Radu
ªtefan la Lazio
informeazã Fichajes-
.net, clubul italian
fiind dispus sã plã-
teascã 5 milioane de euro pentru achiziþionarea românului.
Presa din Olanda noteazã cã ºi Ajax îl vrea pe Sãpunaru
pentru a-l înlocui pe Gregory Van Der Wiel, jucãtor care
aproape sigur va pleca în “Premier League” la Chelsea.

Sãpunaru, în vizorul lui Lazio ºi Ajax?!
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LIGA I - ETAPA A XXV-A

CFR Cluj 25 15 6 4 45-22 51
Dinamo 25 13 7 5 39-20 46
Steaua 25 13 7 5 33-18 46
Rapid 25 13 6 6 39-22 45
FC Vaslui 25 13 4 8 39-24 43
Oţelul Galaţi 24 11 6 7 23-18 39
„U” Cluj 25 9 11 5 34-25 38
Pandurii 25 9 9 7 35-27 36
 Astra Ploieşti 25 8 8 9 24-26 32
Ceahlăul 25 7 9 9 23-33 30
FC Braşov 24 8 5 11 23-24 29
Gaz Metan 25 7 7 11 30-36 28
Voinţa Sibiu 25 7 7 11 17-27 28
FCM Tg. Mureş 25 6 9 10 22-29 27
Petrolul 25 6 7 12 27-34 25
Sportul Stud. 25 5 10 10 26-40 25
Concordia 24 6 6 12 20-37 24
CS Mioveni 24 2 6 16 13-48 12

LIGA I – ETAPA A XXV-A

FCM Târgu Mureş – Gaz Metan 1-0
A marcat: Astafei 61.
Voinţa Sibiu – FC Vaslui 3-0
Au marcat: Beza 39, I. Popa 48, Lukanovici 75.
Dinamo – Petrolul 1-3
Au marcat: M. Niculae 90+5 / Hamza 59, Opriţa 69, Boudjemaa 90+1.
CFR Cluj – Rapid 0-5
Au marcat: Herea 19, Grigorie 71, Rui Duarte 74, Alexa 85, Deac 88.
Astra – Pandurii 2-0
Au marcat: Găman 29, Fl. Pătraşcu 57.
Ceahlăul – „U” Cluj 1-1
Au marcat: Golubovici 64 / Cojocnean 79.
Steaua – Sportul 4-1
Au marcat: T. Bălan 6, Rusescu 8, Tănase 35, Chipciu 77 / S. Stancu 66.
Meciurile FC Braşov – Concordia şi CS Mioveni – Oţelul s-au jucat

după închiderea ediţiei.

„Ando”, chemat să mai
ia un titlu cu CFR

Şefii liderului l-au înlocuit pe Jorge Costa
după umilinţa în faţa Rapidului

Distanţa de 5 puncte faţă de ur-
măritoare nu i-a consolat pe con-
ducătorii liderului CFR Cluj, care au
decis să se despartă de tehnicianul
portughez Jorge Costa cu 9 etape
înainte de final, readucându-l pe
banca tehnică pe Ioan Andone.
Acesta a condus formaţia din Gruia
spre primul event, cel din 2008,
când clujenii s-au încoronat cam-
pioni în ultima etapă, după un 1-0
cu „U” Cluj chiar pe terenul aces-
teia, partida fiind precedată de ce-
lebrul c az „valiza”. Andone nu a
apucat însă să stea pe banca tehni-
că în Liga Campionilor, fiind înlo-
cuit cu italianul Maurizio Trombet-
ta. „Ne-a căzut foarte greu umilin-
ţa cu Rapid. Am luat hotărârea să
facem o schimbare şi cea mai bună
soluţie era Andone. Eu sper să

luăm campionatul. Cu acest şoc şi
priceperea, experienţa lui Ando,
cred că vom reuşi. A văzut toate
meciurile noastre, cunoaşte echi-
pa, dacă aduceam un străin era ca
picat din avion”, a declarat Iuliu
Mureşan. Andone a antrenat ulti-
ma oară în Liga I pe Dinamo, în
sezonul precedent.

Steaua s-a relansat în lupta
pentru campionat

Având în faţă o echipă care a ju-
cat deschis, Steaua s-a impus fără
probleme pe teren propriu, 4-1 cu
Sportul şi fiind la 5 puncte distanţă
faţă de CFR speră la titlu. „Meciu-
rile de abia acum încep, orice se
poate întâmpla.  Suntem la mâna
noastră în ceea ce priveşte disputa

cu 16 din 17 competitoare. CFR are
în continuare un avantaj în faţa
noastră, deşi a suferit, a făcut puncte
multe. Unii se întreabă cum, dar asta
nu prea mai are importanţă. Ando-
ne e un antrenor bun, rezultatele jus-
tifică numirea lui la CFR, dar mai
departe vom vedea ce se va întâm-
pla. Sunt supărat pe suporteri, care
au reuşit performanţa de a huidui
un fotbalist, pe Tatu, care a pasat
decisiv la trei din patru goluri. Pro-
babil trebuie să paseze la patru din
patru. La hochei, se pune ca mar-
cator şi pasatorul. Ador fotbaliştii
care ştiu să paseze, nu ştiu câţi ju-
cători din Liga I reuşesc să îşi lase
coechipierii singuri cu poarta goa-
lă”, a spus Mihai Stoica după jocul
cu Sportul, la care fanii l-au con-
testat pe Mihai Stoichiţă, „secun-
dul de avarie” al lui Gigi Becali. Pan-
durii a făcut cel mai slab meci al
sezonului la Ploieşti, iar Rednic a ob-
ţinut prima victorie de la preluarea
Astrei, primul gol fiind reuşit de ex-
craioveanul Găman. „Mi-a fost ruşi-
ne că sunt antrenor la Pandurii din
cauza evoluţiei şi atitudinii pe care a
avut-o echipa. Pe teren a fost o sin-
gură echipă, Astra, iar dacă evoluăm
la fel ne vom lupta pentru evitarea
retrogradării”, a declarat la final Pe-
tre Grigoraş. La Piatra Neamţ, Cea-
hlăul şi „U” Cluj şi-au împărţit punc-
tele într-un meci disputat pe ninsoa-
re, Claudiu Niculescu rămânând ne-
învins ca antrenor al „şepcilor roşii”.

Cămătaru despre situaţia Ştiinţei

Pase scurte, pase lungi
După f iecare sezon în c are

Oltchim se împiedică la un pas sau
doi de titlul european inevitabil ne
întrebăm ce îi lipseşte echipei pen-
tru a-şi duce până la capăt odiseea
Champions League. De multe ori s-
a adus în discuţie problema antre-
norului. Şefii clubului au încercat
aproape toate varian-
tele posibile, cu ex-
cepţia francezului
Olivier Krumbholz,
care poate chiar ar
fi cea câştigătoare.
De Trefilov nu se
poate vorbi, acesta
fiind copia mai din
est a lui Ghiţă Ta-
dic i,  c are a avut
şansa lui la Oltchim.
Au fost încercaţi şi
Ivica Rimanici, Pe-
ter Kovacs sau Anja
Andersen,  f iecare
eşuând neverosimil.
Voina rămâne de
fiecare dată varianta stabilă, dar
care nici nu dezamăgeşte, nici nu
pare capabil să aducă trofeul în Ol-
tenia. Anul acesta are alibiul de a-i
lipsi jucătoarele-cheie. Cu Cristina
Neagu şi Ionel Stanca indisponibi-
le pe termen lung şi Marija Jova-
novici accidentată înaintea dublei

cu Gyor, pentru Oltchim era greu
să se bată cu Buducnost şi Gyor.
Campioana Muntenegrului a mizat
pe vedetele sale de talie mondială:
Bojana Popovici, surorile Bulato-
vici şi portarul Woltering, Gyorul
s-a bizuit pe superstarurile  Gor-
bicz, Amorim, Loke şi Haraldsen,

în timp ce Oltchimul nu le-a avut
pe termen lung pe cele mai bune
jucătoare: Cristina Neagu, cea mai
bună handbalistă din lume în 2010
şi Ionela Stanca, iar Marija Jova-
novici a lipsit tocmai în semifina-
le. Dincolo de eşecul chiar înainte
de linia de finiş, Oltchimul rămâne

Odiseea Oltchimului
echipa de care se agaţă speranţele
României la performanţă. Datorită
ei aveam până de curând şi o naţi-
onală competitivă, pretendentă la
medalii, însă treptat se încearcă
desprinderea de filonul naţionalist.
Normal într-un fel, ţinând cont că
jucătoarele care au dus greul anul

acesta s-au numit Ozel, Jova-
novici sau Managarova,  iar
pentru la anul au fost acontate
deja starurile lui Krumbholz,
franţuzoaicele Leynaud şi Pi-
neau. Cu Neagu şi Stanca re-
venite pe teren, Oltchim poate
deveni principala candidată la
câştigarea Ligii în 2013. Mai
rămâne problema antrenorului.
Va mai primi Voina credit pen-
tru încă un sezon sau sacrifi-
ciile materiale făcute pentru
întărirea lotului vor determina
şi angajarea unui tehnician pe
măsură, care are în CV şi tro-
fee? Voina mai are o şansă: tur-
neul preolimpic de la sfârşitul
lunii mai din Franţa. Dacă Voi-

na va rata un alt duel cu Krumbholz,
de ce s-ar mai complace Oltchimul
pe mâna unui looser şi nu ar încer-
ca să-şi ia în sfârşit şi cel mai bun
antrenor pentru probabil cel mai bun
lot din Champions League?!

Fostul atacant al “Craiovei
Maxima”, Radion Cămătaru
consideră că singurul vinovat
pentru situaţia Univers ităţii
Craiova, exclusă din fotbalul
românesc, este Adrian Mititelu.
Cămătaru a declarat pentru
sptfm.ro că Mititelu prin
ac ţiunile sale, a urmărit chiar
dezafilierea, iar Liga şi Federaţia
nu au nic i o vină. Fostul
fotbalist a afirmat că adversita-
tea sa faţă de Mititelu l-a

 „Doar Mititelu este
vinovat, nu FRF sau LPF!”

împiedicat să
partic ipe la mitingul
de vinerea trecută,
din Piaţa „Mihai
Viteazul”.  „Am fost
invitat, dar nu
m-am dus la miting,
pentru că eu cred
că vinovatul pentru
ceea c e se întâmplă
Universităţii es te
Adrian Mititelu, nu
cei care au dezafi-
liat Craiova. Nu
Liga şi Federaţia
sunt vinovate, ci
unul s ingur, pe care
îl ştim cu toţii. De
ce să căutam
vinovaţii în alte
părţi? As ta a şi vrut,

as ta a căutat Mititelu, să arunce
vina pe alţii, c ând de fapt el a
distrus echipa. Nu am fost
desemnat nicăieri c a observator,
doar c ă nu am vrut să mă duc ”,
a declarat Radion Cămătaru. Cât
despre viitorul fotbalului
craiovean, „Cami” spune că
ac esta depinde foarte mult de
factorul politic : „Va depinde şi
de politic , vor f i alegeri, dar
cred c ă în cel mai scurt timp se
va forma o ec hipă la Craiova”.


