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30 aprilie şi 1 mai –
Zilele comunei

Brădeşti

Întotdeauna există
o notă de plată

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă preşedintele şi Guvernul
şi-ar da demisia, cine, Popescule,
ne-ar mai tăia din salarii şi pensii?
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S-a  electrocutat
în Gara Craiova

Nu mai puţi n de
30 de craioveni  au
ajuns la Spitalul de
Boli  Infecţioase din
Craiova, în ultima
lună, după ce au fost
muşcaţi de căpuşe.
Din fericire, nici
unul  dintre ei nu a
fost diagnosticat cu
boal a Lyme, afecţiu-
ne care a generat o
adevărată isteri e în
întreaga ţară. Cei
mai mulţi au prezen-
tat o reacţie alergi-
că şi, după ce au
pri mit tratamentul
de specia-
litate,
acum sunt
în afara
oricărui
peri col.

30 de craioveni, muşcaţi de căpuşe!

Craiovenii,
invitaţi la
Romanian Music
Awards,
pe 8 iunie!

Craiovenii sunt invitaţi,  pe 8
iunie, la premiile industriei muzi-
cale româneşti, care se vor des-
făşura pentru a treia oară – dar
cu o absenţă de un an – în Piaţa
Prefecturii. Organizatorii Roma-
nian Music Awards au precizat că
s-au întors în Bănie pentru că aici
s-au simţit cel mai bine şi au anun-
ţat că pregătesc o gală aniversară
cu foarte multe surprize. Primă-
ria Craiova nu se implică finan-
ciar în acest eveniment.

7 AC
TU
AL
ITA

TE

pa
gi

na

Teatrul craiovean a fost recompensat
cu patru premii la Gala UNITER

Cel mai titrat spectacol la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din România
(UNITER) a fost „Caligula”, pus în scenă la Teatrul Naţional „Marin So-
rescu” din Craiova, pentru care Sorin Leoveanu a primit trofeul pentru cel
mai bun actor în rol principal, în timp ce László Bocsárdi a fost premiat
pentru cea mai bună regie. Şi toate acestea în ziua în care la Naţionalul
craiovean se deschidea Festivalul Internaţional de Teatru „Shakespeare”. De
altfel, preşedintelui Fes-
tivalului, Emil Boroghi-
nă, i-a fost acordat Pre-
miul Special „British
Council” în cadrul ace-
leiaşi Gale. De aseme-
nea, actorul craiovean
Valer Dellakeza – care
cu nici o lună în urmă a
aniversat împlinirea a 70
de ani – a fost recom-
pensat de Senatul UNI-
TER cu Premiul pentru
întreaga activitate. cultură / 9

Patronul
de la “Patria
Imobiliare”,
la judecată pentru
înşelăciune
cu consecinţe
deosebit de grave
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Tragedie pentru un  licean
de la Colegiul „Carol I”
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Autovehiculele înmatriculate în alte state,
precum Bulgaria, Italia ºi Spania, vor putea cir-
cula pe teritoriul României doar 90 zile într-un
an, termen calculat începând de la emiterea
actului de vânzare-cumpãrare a maºinii, con-
form unei decizii adoptate în ºedinþa de ieri a
Guvernului. Decizia a fost luatã printr-un pro-
iect de lege care va intra în vigoare dupã ce va
fi aprobat ºi de Parlament. „Aceste maºini în-
matriculate în alte state vor avea dreptul sã cir-
cule 90 de zile într-un an pe teritoriul Româ-
niei, de la momentul la care cetãþeanul român
intrã în posesia autovehiculului, practic de la
emiterea actului de vânzare-cumpãrare a maºi-
nii. Unii vor fi tentaþi sã îºi reînnoiascã acest
contract, la sfârºitul termenului de 90 zile, dar
maºinile vor fi luate în evidenþã”, a declarat, la
Guvern, ºeful Poliþiei Rutiere, Lucian Diniþã.
”Fiecare, ori o înmatriculeazã în România, ori
o duce înapoi, ori circulã cu ea doar 90 de zile”,
a declarat Lucian Diniþã, întrebat, marþi, de
Mediafax, pe acest subiect. Proprietarii de ma-
ºini care vor depãºi acest termen vor fi sancþi-
onaþi cu amenzi de pânã la 560 lei sau pânã la

1.420 lei, în funcþie de gravitatea contravenþiei,
ºi reþinerea certificatului ºi a plãcuþei de înma-
triculare. Decizia a fost luatã pentru a evita ca-
zurile în care, prin înmatricularea maºinilor în
alte state, este fentatã plata, în Ro-
mânia, a taxei de înmatriculare. Po-
trivit conducerii Poliþiei Române, în
þara noastrã circulã, în prezent, apro-
ximativ 19.800 maºini înmatriculate
în Bulgaria, dintr-un total de peste
45.000 autovehicule înregistrate în
alte state, incluzând Italia, Spania ºi
Marea Britanie.

Tot ieri, Guvernul a decis introdu-
cerea, începând cu anul viitor, a per-
misului de conducere obligatoriu pen-
tru mopede ºi alte autovehicule ai cã-
ror proprietari sunt scutiþi, în prezent,
de aceastã obligaþie. „Din ianuarie
2013, va fi introdus obligatoriu per-
mis de conducere pentru mopede,
tricicluri cu motor de pânã la 15 kilo-
waþi, precum ºi pentru motociclete
A1 ºi A2”, a declarat, la Palatul Vic-

toria, ºeful Poliþiei Rutiere, Lucian Diniþã. Per-
misul de conducere va avea o valabilitate de
cinci-zece ani ºi va trebui reînnoit, obligatoriu
dupã efectuarea controlului medical.
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ªef nou la DGIPI
ªeful Direcþiei Generale de

Informaþii ºi Protecþie Internã
(DGIPI) din cadrul Ministerului
Administraþiei ºi Internelor,
comisar ºef de poliþie Gheorghe
Cristian Laþcãu, a fost înlocuit din
funcþie ieri, prin ordin al ministru-
lui Gabriel Berca, în locul sãu
fiind împuternicit la conducerea
Direcþiei comisarul ºef de poliþie
Gelu Marin Oltean. Cristian
Laþcãu a fost mutat, în interesul
serviciului, înapoi la Poliþia
Românã – Direcþia de Combatere
a Criminalitãþii Organizate,
urmând a fi numit în funcþia de ºef
serviciu al Serviciului de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate
(SCCO) Sãlaj, potrivit competen-
þei, se aratã într-un comunicat al
MAI. De asemenea, tot prin Ordin
al ministrului de Interne, adjunc-
tul lui Laþcãu de la DGIPI,
comisar-ºef de poliþie Adrian
Jurca, a fost mutat la Serviciul de
Informaþii ºi Protecþie Internã
Arad, de unde fusese numit în
funcþia de director adjunct al
DGIPI, urmând a fi numit în
funcþia de ºef al acestei structuri.

Cod galben de furtunã
în aproape toatã þara

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a emis o avertizare
cod galben de furtunã, valabilã
de astãzi, ora 12, pânã mâine
dimineaþã, la ora 9, în aproape
toatã þara, cu excepþia judeþelor
Timiº, Arad, Bihor, Sãlaj ºi Satu
Mare. „Vor fi averse, ce vor
avea ºi caracter torenþial,
descãrcãri electrice, intensificãri
ale vântului ce vor lua trecãtor
aspect de vijelie ºi izolat cãderi
de grindinã”. Cantitãþile de apã
„vor depãºi, local, 20...25 l/mp
ºi izolat 40 l/mp, îndeosebi în
zonele de deal ºi de munte”, se
aratã în avertizarea ANM.

Bande infracþionale din Româ-
nia transportã cu autocarele sute
de bãrbaþi, femei ºi copii la Lon-
dra, înaintea Jocurilor Olimpice
(programate în perioada 27 iulie-
12 august), pentru a împânzi strã-
zile ca hoþi de buzunare, cerºe-
tori ºi prostituate. Est-europeni
fãrã nici un ban coboarã din au-
tocare la West End, deja dotaþi cu
hãrþi care le indicã unde sã lu-
creze. Strãzile din zona Marble
Arch sunt pline de imigranþi care
dorm pe unde apucã. Autoritãþile
evacueazã, în fiecare noapte,
pânã la 60 de români fãrã adã-
post din zonele Marble Arch ºi

Sute de cerºetori ºi hoþi din România,
aduºi la Londra special pentru olimpiadã

Bugetele ministerelor
Agriculturii ºi Comunicaþiilor
au fost suplimentate de
Guvern cu un total de aproxi-
mativ un milion lei, pentru
achitarea cãtre angajaþi a unei
tranºe din drepturile salariale
câºtigate de aceºtia în instan-
þã, prin hotãrâri definitive.
„Fondurile sunt destinate
pentru plata primei tranºe
trimestriale aferentã a 5% din
valoarea titlurilor executorii
aflate sub incidenþa OUG 71/
2009 privind plata unor sume
prevãzute în titluri executorii
având ca obiect acordarea de
drepturi salariale personalului
din sectorul bugetar”, preci-

Ministerele Agriculturii
ºi Comunicaþiilor au primit bani pentru

plata salariilor câºtigate în instanþã

ªedinþa Camerei Deputaþilor a fost suspendatã, ieri, din lipsa cvo-
rumului, înaintea votului final asupra cererii de începere a urmãririi
penale a lui Laszlo Borbely ºi a proiectului privind impozitarea averi-
lor mari. Preºedintele Camerei Deputaþilor, Roberta Anastase, a de-
clarat, ieri, chestionatã fiind de jurnaliºti pe acest subiect, cã votul în
cazul fostului ministru al Mediului, Laszlo Borbely, va fi dat de plenul
Camerei sãptãmâna viitoare sau peste douã sãptãmâni.

Borbely rãmâne, deocamdatã,
cu imunitatea

ªtefan Florescu a anunþat, ieri,
cã va candida ca independent la Pri-
mãria Sectorului 6, el precizând cã
a demisionat din Partidul Conser-
vator. ªtefan Florescu a susþinut,
alãturi de preºedintele PC, Daniel
Constantin, o conferinþã de pre-
sã, la sediul PC Sector 6. El a
anunþat cã se va retrage atât din
funcþia de preºedinte al PC Sec-
tor 6, cât ºi din formaþiune. Flo-
rescu a precizat cã va candida ca
independent la Primãria Sectoru-
lui 6 pentru locuitorii sectorului
ºi pentru stabilitatea USL. Rea-
mintim cã nominalizarea candida-
tului USL pentru Sectorul 6 este,
de mai multe sãptãmâni, subiect
de discuþii între PSD ºi PNL, de-
oarece social-democraþii ºi-au
declarat susþinerea pentru ªtefan

ªtefan Florescu va candida
ca independent la Sectorul 6

Oxford Street. Poliþia a descope-
rit 50 de femei aduse în zonã pen-
tru a lucra ca prostituate ºi a
arestat patru cerºetoare care fo-
loseau copii cu vârsta chiar ºi de
trei sãptãmâni, relateazã „Daily
Express”, în ediþia electronicã de
ieri. Evacuarea oamenilor ºi cu-
rãþarea mizeriei pe care o fac
costã mii de lire sterline. Munca
suplimentarã a paznicilor a deter-
minat, deja, costuri suplimentare
de 13.000 de lire (circa 16.000
de euro), iar broºurile pentru a-i
avertiza pe localnici sã nu le dea
bani cerºetorilor au costat 8.000
de lire (aproape 10.000 de euro).

”Am avut întotdeauna
probleme cu est-euro-
penii care vin aici. Dar,
în ultimele trei sãptã-
mâni, au venit cu o in-
tensitate pe care nu am
mai întâlnit-o pânã
acum”, a afirmat Nickie
Aiken, membru al Ca-
binetului Consiliului
Westminster pentru
protecþia comunitãþii.
Ea a adãugat cã, deºi
sunt trimiºi înapoi în
România, aceºtia revin,
pentru cã Marea Brita-
nie are reputaþia cã ofe-
rã ajutoare ºi cazare.

zeazã Guvernul. Fondurile
alocate asigurã efectuarea
plãþilor din trimestrul I al
acestui an, respectiv 25% din
suma datoratã pentru 2012
angajaþilor celor douã ministe-
re, ºi nu întreaga sumã aferen-
tã celor 5 procente. Suplimen-
tãri de bugete pentru plata
acestor drepturi salariale au
fost decise anterior de Guvern
ºi pentru Ministerul Justiþiei
(cu 19,8 milioane lei), Minis-
terul Public (9,45 milioane
lei), Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (720.000 lei), Consiliul
Superior al Magistraturii
(181.000 lei) ºi Ministerul
Finanþelor (2,4 milioane lei).

Florescu, despre care Victor Pon-
ta spune cã ar fi cel mai bine pla-
sat în sondaje, iar liberalii pentru
Rareº Mãnescu (PNL).



  cuvântul libertăţii / 3miercuri, 25 aprilie 2012 actualitate

Ceea c e se întâmplă în aces te
zile pe scena politică, premergă-
tor votării moţiunii de cenzură
împotriva Guvernului condus de
Mihai Răzvan Ungureanu, ridică
o problemă mult mai serioasă de-
cât însuş i deznodământul mult
clamatei moţiuni. Şi problema nu
es te, din păc ate,  nouă, dar  este,
în schimb, nocivă pentru ceea ce
numim cutume parlamentare,
partide politice,  fără de c are nu
es te posibilă ideea de democra-
ţie. Trecerea unor grupuri de par-
lamentari din tabăra puterii în cea
a opoziţiei, într-o voioşie, după
ce acelaşi fenomen, dar în sens
invers , s -a înregis trat în ac tualul
mandat legislativ, acceptându-se
chiar geneza unui grup parlamen-

MIRCEA CANŢĂR

Întotdeauna există o notă de plată
tar distinct, format din traseişti,
menit să susţină guvernele Emil
Boc şi, apoi,  Mihai Răzvan Un-
gureanu, pune în discuţie serio-
zitatea democraţiei autohtone,  te-
meinic ia ei. Fireşte, cei c are au
venit să pună umărul la dărâma-
rea ac tualului guvern nu sunt cu
nimic mai breji dec ât cei care,
fără a ţine c ont de votul popular,
au pus  umărul la învestirea lui,
dar şi a celui prec edent. A con-
damna „dezertările”, după ce ai
ac ceptat tacit „înrolările”, c um
procedează nefericitul Emil Boc,
nu es te altceva decât un semn
acc entuat de derută fără margini.
Opoziţia,  sub directoratul lui Vic-
tor Ponta şi Crin Antonescu, pri-
veşte cu emoţie către perspecti-

va preluării guvernării. Ceea ce
se petrece în aluatul politic ar tre-
bui să nu le rămână indiferent. Fi-
indcă exact c eea ce contemplă în
aceste zile Emil Boc, incapabil să
înţeleagă proporţiile dezintegră-
rii propriului partid, altminteri lip-
sit de o viaţă internă, febrilă şi
fertilă, dar şi de c riterii riguroa-
se de cooptare, pot trăi, nu pes te
multă vreme, atât social-demo-
craţii, c ât ş i liberalii, dar şi îm-
preună. Degajarea şi relaxarea
c are pot vegeta prin neatenţie
sunt mai peric uloase decât opo-
ziţia prelungită. Nimeni nu ştie
dac ă Guvernul Mihai Răzvan Un-
gureanu se va prăbuşi sau nu vi-
neri. Ecartul între putere ş i opo-
ziţie s-a îngustat la mai puţin de

10 voturi până la cele 231 nece-
sare pentru trecerea moţiunii.
Dac ă nu obţinerea prematură a
guvernării este obsedantă pentru
USL, în schimb lecţia lui 2009 tre-
buie luată în consideraţie şi tema
ei era: cine organizează alegerile.
Vorbea ieri deputatul PD-L Theo-
dor Paleologu despre un luc ru
demn de luat în seamă: aroganţa,
idioţenia şi hoţia altora din propriul
partid. Acum pe nota de plată. De
reţinut. Moţiunea de cenzură care
se va vota vineri es te un semnal
politic. Ea cuprinde puncte îngri-
jorătoare: contractele de privati-
zare, îns trăinarea resurselor natu-
rale, ceea ce s-a întâmplat la Uni-
vers itatea de Medicină şi Farma-
cie din Târgu Mureş, care nu ţine

de multiculturalism, ci de şanta-
jul UDMR, despăgubirea integra-
lă a proprietarilor deposedaţi de
comunişti,  restituirea banilor  re-
ţinuţi pe nedrept pensionarilor, în
baza ordonanţei din 2010, c um a
stabilit recent Curtea Constituţio-
nală, şi aşa mai departe. Moţiu-
nea de cenzură prefaţează, într-
un fel, şi campania electorală pen-
tru alegerile locale, care pot oferi
suportul logistic necesar pentru
alegerile parlamentare. La a c ăror
câştigare aspiră, îndreptăţit, USL,
nu printr-o victorie formală cât,
realmente,  concludentă. Actuala
putere a c omis toate erorile posi-
bile, tactice şi strategic e. Ce a re-
ţinut USL din toate acestea rămâ-
ne de văzut.

Proiectele comunelor din nordul
judeţului Dolj, dezbătute în cadrul GAL

“Colinele Olteniei”

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, s-a întâlnit, ieri,
cu 14 primari care fac parte din
Grupul de Acţiune Locală – „Coli-
nele Olteniei”, o iniţiativă într-un
parteneriat public-privat, veche de
un an. Întâlnirea a fost una infor-
mală, cu privire la planul local de
dezvoltare a comunelor din nordul
judeţului Dolj.

«Întâlnirea de azi (n.r. – ieri) ne-
a dat posibilitatea să trecem din nou
în revistă proiectele pe care 13 co-
munităţi locale din judeţul Dolj, la
care se adaugă o comună din ju-
deţul Mehedinţi, le au şi sunt pre-
gătite pentru a fi depuse în cadrul
Axei 4 – „Leader” a Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR) pentru a obţine fonduri
europene. Aceste proiecte fac parte
dintr-o strategie integrată de dez-
voltare a zonei geografice, delimi-
tată de cele 14 comune, inclusiv
Bâc leş, din Mehedinţi, localitate
care se află la graniţă cu Greceşti,
din judeţul Dolj. Este o viziune co-
mună a celor 14 primari, cărora li
se adaugă, aşa cum o cere Grupul
de Acţiune Locală (GAL), şi orga-
nizaţii neguvernamentale, precum
şi entităţi din mediul privat, pentru
dezvoltarea zonei de nord a jude-
ţului, una dintre cele mai sărace din
Dolj. Mă bucur că am reuşit să-i
punem la masă în acest partene-

riat pe toţi primarii, pentru că fie-
care localitate are problemele ei,
nevoile ei şi, în definitiv, propriile
interese. Acest program îşi propu-
ne să reducă diferenţele de dezvol-
tare între mediul urban şi cel rural,
prin identificarea nevoilor cu care
se confruntă comunităţile locale,
ce au acum posibilitatea unei dez-
voltări dinamice», a declarat pre-
şedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa.

GAL reprezintă un parteneriat
public-privat, care este constituit
pentru accesarea de fonduri euro-
pene în cadrul instrumentului fi-
nanciar numit „Leader”. În cadrul

acestui instrument financiar al Pro-
gramului Naţional de Dezvoltare
Rurală pot fi depuse proiecte des-
tinate dezvoltării comunităţilor lo-
cale. Axa LEADER constituie o
noutate în România şi reprezintă
o provocare pentru toţi actorii
care vor fi implicaţi în implemen-
tarea acesteia,  întrucât spaţiul
rural românesc  încă se confrun-
tă cu numeroase c arenţe,  aces-
tea reprezentând şi motivul pen-
tru disparităţile exis tente între ur-
ban-rural prin prisma tuturor
c omponentelor sale: economia
rurală,  potenţialul demografic ,
sănătate,  şcoală,  cultură.

La întâlnirea din sala de şedinţe
a Consiliului Judeţean Dolj au par-
ticipat preşedintele Ion Prioteasa,
directorul Direcţiei de Afaceri Eu-
ropene din cadrul instituţiei – Ilea-
na Măjină, reprezentanţii comune-
lor Almăj, Argetoaia, Brabova, Car-
pen, Cernăteşti, Coţofenii din Dos,
Gogoşu, Grec eşti, Işalniţa, Pre-
deşti, Scaeş ti, Seac a de Pădure,
Sopot, toate din Dolj, şi Bîâcleş,
din Mehedinţi, precum şi cei ai or-
ganizaţiilor neguvernamentale şi ai
mediului privat, implicaţi în GAL
– „Colinele Olteniei”.

ALINA DRĂGHICI

S-au deschis ofertele
pentru tipărirea

buletinelor de vot
Trei operatori economici şi-au manifestat interesul pentru tipărirea

buletinelor de vot necesare la alegerile autorităţilor administraţiei publice
locale din acest an. Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Dolj, este vorba
de Fabrica de Timbre, Media Sud Europe şi CNI Coresi, ale căror oferte
au fost deschise recent, iar acum se află în faza de analiză. Conform
Comisiei de evaluare din Instituţia Prefectului, pasul următor va fi re-
dactarea raportului procedurii, în baza căruia se va decide câştigătorul
licitaţiei, termenul legal de semnare a contractului de atribuire pentru
tipărirea buletinelor de vot fiind de 20 de zile de la deschiderea ofertelor.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ

Secretarul şi fostul director
de la cancelaria prefectului
au părăsit PD-L

Victor Mihăiescu,  sec retarul cancelariei Instituţiei Prefectului de
Dolj, a plecat, ieri, din PD-L,  după c e, c u doar o zi înainte, fostul
director de c abinet al lui Nicolae Giugea, Adrian Traşcă,  a părăs it
ac eeaş i formaţiune politică.  Ambii au ales să intre în UNPR, renun-
ţând astfel la funcţiile de sec retar general al organizaţiei de tineret a
PD-L Dolj – Adrian Traşcă, respectiv vicepreşedinte al OT PD-L –
Victor  Mihăiescu.  Cum ac esta din urmă face de acum notă discor-
dantă în Prefectura Dolj, rămâne de văzut cât şi în c e c ondiţii va
continua să lucreze sub acoperişul Palatului Administrativ.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ
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Reamintim cã, la începutul lunii noiem-
brie 2011, ofiþerii Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Cra-
iova, sub coordonarea procurorilor DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova, au
efectuat mai multe percheziþii în Craiova,
una dintre ele ºi la sediul firmei “Patria
Imobiliare” din centrul Craiovei, de unde
oamenii legii l-au ridicat pe patron, Costi-
nel Silviu Diculescu, ºi mai multe cutii cu
documente. La momentul respectiv, pro-
curorii craioveni din cadrul DIICOT co-
municau faptul cã „Diculescu Costinel Sil-
viu, împreunã cu alte persoane, au consti-
tuit o grupare infracþionalã, acþionând în
municipiul Craiova, având drept scop ob-
þinerea de beneficii financiare substanþia-
le din inducerea în eroare a mai multor
persoane, cu ocazia încheierii unor con-
tracte de vânzare-cumpãrare cu privire
la imobile situate într-o zonã rezidenþia-
lã”, prejudiciul estimat de anchetatori fi-
ind estimat la aproape un milion de euro.

Potrivit rechizitoriului întocmit de pro-
curori în cauzã, în perioada 2007-2011,
Costinel Diculescu, soþia sa, Lia Roxana
Diculescu, ºi Nelu Anca, un cântãreþ de
manele, cunoscut sub numele de “Nelu de
la Craiova”, toþi trei inculpaþi în dosar, îm-
preunã cu învinuiþii Ionel Grigore ºi Mari-

ana Anca, soþia lui Nelu, au constituit un
grup cu scopul de a înºela diverse per-
soane. Mai exact, Costinel Diculescu,
care împãrþea administrarea firmei “Pa-
tria Imobiliare” cu soþia sa, Lia Roxana
Diculescu, ºi ea trimisã în judecatã în do-
sar, a dat peste tot anunþuri cum cã, în
calitate de dezvoltator imobiliar, a început
construirea unui complex rezidenþial de

locuinþe pe raza comunei Malu Mare, iar
persoanele care vor sã beneficieze de
oferta sa sunt aºteptate sã încheie con-
tracte. Oamenii legii au stabilit cã Dicu-
lescu a întocmit mai multe antecontracte
de vânzare-cumpãrare cu diverse persoa-
ne cãrora le-a promis construcþia unor
case în comuna Malu Mare ºi vânzarea
acelor imobile cu terenul aferent prin in-
termediul agenþiei “Patria Imobiliare”, iar
dupã ce a încasat banii a refuzat sã în-
cheie contractele de vânzare-cumpãrare
în formã autenticã. O parte din locuinþele
promise chiar au fost ridicate ºi date în
folosinþã, numai cã, ajutat de ceilalþi
membri ai grupului, Diculescu a reuºit sã
le vândã pe unele dintre acestea, chiar
dacã pãrþile vãtãmate locuiau de mai mult
timp acolo, iar pe altele le-a pus gaj la
bãnci, fãrã ºtirea locatarilor.

Cât despre “Nelu de la Craiova”, an-
chetatorii au stabilit cã acesta i-a împru-
mutat bani cu dobândã lui Costinel Dicu-

lescu ºi chiar a apãrut de mai multe ori ca
intermediar în vânzãrile succesive de imo-
bile care au avut loc. Asta pentru cã in-
culpaþii întocmeau în fals contracte de vân-
zare-cumpãrare pentru locuinþe ºi garso-
niere pe care le aveau ºi în zona centrului
comercial “Selgros”, ascunzând faptul cã
erau ipotecate, lucruri pe care noii pro-
prietari le aflau prea târziu.

S-a mai reþinut faptul cã prin activita-
tea infracþionalã au fost aduse grave pre-
judicii persoanelor vãtãmate, în jur de 20
la numãr, multe dintre acestea rãmânând
pe drumuri dupã ce ºi-au vândut locuinþe-
le ca sã-ºi achiziþioneze altele noi, în com-
plexul imobiliar de la Malu Mare.

Luni, când dosarul a fost înregistrat
pe rolul Tribunalului Dolj, magistraþii au
menþinut starea de arest a lui Costinel
Diculescu, hotãrâre pe care inculpatul
o poate ataca cu recurs, ºi au stabilit
primul termen de judecatã al procesului
pentru 21 mai a.c.

Costinel Silviu Diculescu, patronul societãþii “Patria Imobili-
are” din Craiova, împreunã cu soþia sa, care era administratorul
firmei ºi cu manelistul Nelu Anca, cunoscut drept “Nelu de la Cra-
iova”, au fost trimiºi în judecatã de procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova. Dosarul în care cei trei sunt acuzaþi de
iniþiere sau constituire a unui grup care nu este grup infracþional
organizat ºi înºelãciune cu consecinþe deosebit de grave a fost în-
registrat luni, 23 aprilie a.c., pe rolul Tribunalului Dolj, în ace-
eaºi zi fiind menþinutã mãsura arestãrii preventive faþã de Costi-
nel Silviu Diculescu, patronul de la “Patria Imobiliare”, iar pri-
mul termen de judecatã a fost stabilit pentru 21 mai.

Patronul de la “Patria Imobil iare”, la judecatãPatronul de la “Patria Imobil iare”, la judecatãPatronul de la “Patria Imobil iare”, la judecatãPatronul de la “Patria Imobil iare”, la judecatãPatronul de la “Patria Imobil iare”, la judecatã
pentru înºelãciune cu consecinþe deosebit de gravepentru înºelãciune cu consecinþe deosebit de gravepentru înºelãciune cu consecinþe deosebit de gravepentru înºelãciune cu consecinþe deosebit de gravepentru înºelãciune cu consecinþe deosebit de grave

În prezenþa ºefilor de
arme din cadrul Ministerului

Administraþiei ºi Internelor,
dar ºi a reprezentanþilor

administraþiei publice locale
ºi judeþene, comandantul
Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) Dolj s-a
retras, ieri, trecând în rezer-
vã cu gradul de general de
brigadã. Locul sãu va fi luat
de col. Marin Constantin
Florea, care vine de la ºefia
ISU Mehedinþi ºi care este
tot doljean, aºa cã “revine
acasã” dupã cum s-a expri-
mat chiar el.

“Aveþi aici o echipã extra-
ordinarã, care a fãcut dova-
da devotamentului faþã de
profesie ºi faþã de judeþ,
oameni care au fãcut exact
ceea ce a fost nevoie în
momentele grele. Vã mulþu-
mesc pentru tot ce aþi fãcut
pânã acum”, a spus prefectul

de Dolj, Nicolae Giugea.
Liviu Rãducan a declarat

cã se retrage cu fruntea sus,
dupã mai bine de 30 de ani
petrecuþi în aceastã unitate:
“Am împlinit vârsta de pensi-
onare, mai exact am 55 de
ani ºi trei luni ºi pot spune cã
plec cu fruntea sus ºi cu
datoria împlinitã ºi sunt
bucuros cã vine în locul meu
tot un ofiþer de pompieri. Sunt
aici, în Inspectorat, din 1979
ºi, dacã ar fi sã o iau de la

capãt, aº face acelaºi lucru”.
Dupã ce a luat în primire

comanda ºi drapelul unitãþii
de la predecesorul sãu, noul
ºef al ISU Dolj, col. Marin
Constantin Florea a precizat
cã este emoþionat sã revinã
acasã, întrucât a lucrat în
cadrul ISU Dolj, ºi cã doreº-
te sã ducã mai departe ºi sã
dezvolte unitatea pe care o
va conduce. Evenimentul s-a
încheiat cu defilarea cadrelor
unitãþii, aplaudatã de invitaþi.

Într-un cadru festiv, ieri, la sediul
Detaºamentului 2 Pompieri Craiova a
avut loc predarea ºtafetei. Comandan-
tul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Oltenia” al judeþului Dolj,
avansat la gradul de general de briga-

dã, Liviu Rãducan a trecut în rezervã,
mai precis s-a pensionat ºi a predat co-
manda ºi drapelul unitãþii noului ºef al
pompierilor doljeni, col. Marin Con-
stantin Florea, care a fost pânã acum
inspector-ºef la ISU Mehedinþi.

ªef nou la Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã Dolj

Costinel Silviu Diculescu

Nelu Anca
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Cel mai aºteptat eveniment mu-
zical al anului, Gala Romanian
Music Awards, va fi organizat în
Piaþa Prefecturii din Craiova, pe 8
iunie. “Este al treilea an când pre-
miile industriei muzicii uºoare ro-
mâneºti se desfãºoarã la Craiova.
Dacã nu am avut parte de un Cer-
bul de Aur precum Braºovul – am
înþeles cã festivalul s-ar fi desfiin-
þat ºi e pãcat –, iatã cã ceea ce eu
am propus ºi mi-am dorit s-a rea-
lizat. Partenerul nostru, care are
exclusivitate la acest eveniment,
ne-a înþeles doleanþa ºi este pre-
zent la Craiova”, a declarat prima-
rul Antonie Solomon, în cadrul unei
conferinþe de presã. Organizatorul
acestei gale, Giovanni Francesco,
a spus cã a avut negocieri cu mai
multe primãrii, dar a ales ca vari-
antã Craiova pentru cã “aici ne-am
simþim cel mai bineveniþi”.

Trupele anilor ’90,
surprizele RMA-ului

Organizatorii evenimentului nu
au oferit detalii în privinþa artiºti-
lor care vor urca pe scenã, dar

Craiovenii sunt invitaþi, pe 8 iunie,
la premiile industriei muzicale româ-
neºti, care se vor desfãºura pentru a
treia oarã – dar cu o absenþã de un
an – în Piaþa Prefecturii. Organiza-
torii Romanian Music Awards au pre-

cizat cã s-au întors în Bãnie pentru
cã aici s-au simþit cel mai bine ºi au
anunþat cã pregãtesc o galã aniver-
sarã cu foarte multe surprize. Primã-
ria Craiova nu se implicã financiar
în acest eveniment.

au specificat faptul cã aceastã
ediþie va avea un program special.
“Anul acesta se împlinesc 10 ani
de când organizãm RMA în Ro-
mânia. Fiind un an aniversar, vom
avea momente speciale pe care le
vom dezvãlui pe parcurs”, a pre-
cizat Giovanni Francesco. Vor fi
în jur de 16-17 momente la care
vor participa peste 25 de artiºti
solo ºi trupe. În centrul atenþiei
vor fi însã formaþii care nu mai
activeazã la acest moment. “Nu
pot sã vã dau nume acum, pentru
cã suntem în negocieri cu ei, dar
sunt formaþii care au fãcut istorie
în România dupã ’90 încoace. Pe
mulþi dintre ei o sã îi vedeþi pe
scenã împreunã, dupã mulþi ani”,
a mai spus acesta.

Fãrã vedete internaþionale
Nici o vedetã internaþionalã nu

va fi prezentã la galã de la Craio-
va. Organizatorii evenimentului au
precizat cã nu au invitat nici un
artist din afara þãrii, alegând sã
vinã în faþa publicului doar cu ar-
tiºti români, aceasta fiind, de alt-

fel, linia pe care se merge de trei
ediþii încoace. “Nu ne dorim invi-
taþi din afarã. De trei ani am re-
nunþat la aceastã idee, pentru cã
muzica româneascã a ajuns foar-
te tare pe plan internaþional. Ar-
tiºtii români sunt din ce în ce mai
ceruþi ºi, practic, ai în faþa ochi-
lor niºte artiºti internaþionali prin
artiºtii români care sunt mult mai
bine cotaþi decât cei strãini”, a
motivat Giovanni Francesco. Ul-
tima vedetã internaþionalã care a
venit în Bãnie a fost rapper-ul
american Ja Rule, care a concer-
tat pe scena RMA 2009.

Municipalitatea craioveanã
nu cheltuieºte nici un ban

Primãria Craiova nu participã
cu nici un ban la acest festival
muzical. Organizatorii evenimen-
tului au precizat cã au venit în
Bãnie fãrã a pretinde, în schimb,
nici un ban autoritãþilor locale.
“Primãria Craiova acþioneazã
strict ca un partener local pe par-
tea de infrastructurã, aprobãri. Nu
luãm nici un ban de la bugetul lo-

cal, aºa cum am auzit cã s-a spe-
culat prin Craiova chiar de cãtre
unii dintre angajaþii Primãriei. In-
trarea va fi gratuitã, cu toate cã
nu luãm bani de la buget. Ne-am
simþit foarte bine aici ºi craiove-
nii meritã acest eveniment”, a mai
precizat Giovanni Francesco.
Municipalitatea craioveanã pune,
aºadar, la dispoziþia organizatori-
lor Piaþa Prefecturii ºi accesul la
utilitãþi. Toate cheltuielile vor fi
suporte din fonduri private, bu-
getul festivalului fiind de 400.000
de euro.
Mesajele politice sunt interzise

Fiind organizat cu douã zile îna-
intea alegerilor locale – din 10 iu-
nie, atât autoritãþile-gazdã, cât ºi
organizatorii au þinut sã îi asigure
pe craioveni cã nu li se vor livra

mesaje electorale în timpul RMA-
ului. Întrebat dacã va urca pe sce-
nã, primarul Antonie Solomon a
spus cã nu crede cã va face acest
lucru pentru cã nu ºtie sã cânte
atât de bine. “Nu ºtiu… ªi eu ce
sã fac, sã cânt?”, a fost replica
acestuia. “Chiar nu vrem sã ames-
tecãm evenimentul – nici mãcar
0,1% – în bãtãlia electoralã. Nu ne
intereseazã. Nu e primul an când
venim aici, ca sã se speculeze pe
tema asta. Absolut nimeni nu are
nici un motiv sã speculeze pe
aceastã temã. Nu amestecãm lu-
crurile”, au spus ºi organizatorii.
Edilul-ºef al Craiovei a þinut sã pre-
cizeze cã nu va aproba nici un mi-
ting electoral în centrul Craiovei,
politicienii fiind orientaþi spre Par-
cul Tineretului sau Velodrom.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria ºi Consiliul Local Brã-
deºti vor organiza, pe 30 aprilie
ºi 1 mai a.c., cea de-a IV-a ediþie
a Zilelor comunei. Sãrbãtoarea
este conceputã ca una a tuturor
brãdeºtenilor, dar în fiecare an au
fost invitaþi sã participe ºi cetã-
þeni din localitãþile învecinate.
Zilele comunei Brãdeºti includ în
program manifestãri artistice
pentru toate gusturile ºi vârste-
le: concerte de muzicã popula-
rã, de muzicã uºoarã ºi jocuri de
artificii.

Pe parcursul celor douã zile, pe
scenã vor urca mai mulþi soliºti
de muzicã popularã ºi uºoarã. Pe
30 aprilie vor fi invitaþi artiºtii de
la Ansamblul „Doina Gorjului”,
Marcela Fota, Mirela Zisu, Mirela
Radu, Mihaela Toncea, Sanda Ar-
gint, Ion Drãgan, Victoriþa Cica,
Mirela Tapotã Lãtãreþu, Claudia

30 aprilie ºi 1 mai –
Zilele comunei Brãdeºti

Este al patrulea an în care Primã-
ria comunei Brãdeºti se pregãteºte
pentru sãrbãtoarea de la începutul
lunii mai. Zilele comunei Brãdeºti
devin, uºor-uºor, o tradiþie, iar nu-
mãrul participanþilor a crescut în fie-

Torop, Maria Loga, Valentin San-
fira ºi Oana Radu, una dintre con-
curentele care au fãcut o figurã
frumoasã la concursul TV „Vo-
cea României”.

Pe 1 Mai a.c., cei prezenþi la
Zilele comunei Brãdeºti vor pe-
trece cu Lorena, Vãrul Sãndel,
Adriana Antoni, Irina Loghin,
Fuego, Alex de la Orãºtie, Axin-
te, Valentin Sanfira, Ansamblu
„Doina Gorjului”, Anca Neacºu
ºi formaþia NEK. Evenimentul se
va desfãºura pe stadionul din
Brãdeºti ºi va începe în fiecare
zi la ora 12.00.

Evenimentul,
realizat cu fonduri

de la sponsori
Manifestãrile organizate de Pri-

mãria Brãdeºti sunt în totalitate
sponsorizate ºi nu sunt realizate

cu fonduri de la bugetul local. De
altfel, aºa s-a întâmplat în fiecare
an. „Din momentul în care am fost
ales primar m-am gândit cã sun-
tem poate prima comuna care nu
ºi-a fixat o zi de sãrbãtoare. ªi
atunci, împreunã cu consilierii
locali, am decis sã stabilim o zi
pentru comuna Brãdeºti – 1 mai.
Pentru a nu încape discuþie cã

cheltuim banii din bugetul local pe
petreceri, în loc sã îi folosim pen-
tru proiecte, am reuºit ca în fie-
care an sã atragem sponsori care
sã susþinã aceste evenimente ºi le
mulþumesc tuturor pe aceastã
cale”, a declarat Ionel Rãcãreanu,
primarul comunei Brãdeºti.
„Suntem conºtienþi
cã, de la an la an,
pretenþiile cresc”
În 2011 pe scena montatã pe

stadionul din Brãdeºti au urcat
artiºti precum Taraful lui Purce-
lan, Jeni Nicolau, Mihaela Ton-
cea, Nelu Bâþânã, Camelia Bãl-
mãu, Gheorghe Roºoga, Liviu
Dicã, Neta Soare, Gheorghe Co-
jocaru, Maria Ghinea, Cristi Bã-
nãþeanu, Ionela Popa Anghel,
Sanda Argint, invitatã de onoare
fiind interpreta de muzicã pop
Andreea Bãnicã. De asemenea,
brãdeºtenii i-au vãzut evoluând

pe soliºtii ansamblurilor „Alune-
lul” – ansamblul Cãminului Cul-
tural din Pieleºti ºi „Ion ªerban”
– ansamblul Cãminului Cultural
din Iºalniþa, dar ºi pe soliºtii ªcolii
din Brãdeºti. „Am încercat în fie-
care an sã aducem artiºti la Brã-
deºti pe gustul tuturor, pentru cã
trebuie sã fie împãcaþi ºi tinerii,
ºi cei mai în vârstã. Pânã acum
am reuºit, ºi sperãm cã va fi la
fel ºi de aceastã datã. Suntem
conºtienþi cã, de la an la an, pre-
tenþiile cresc ºi sperãm sã ne ri-
dicãm la exigenþele oamenilor,
pentru cã, din punct de vedere
organizatoric, facem toate efor-
turile. Sunt bucuros cã în aceºti
ani împreunã cu consilierii locali
ºi angajaþii de la Primãria Brãdeºti
am ºtiut sã organizãm ºi astfel de
evenimente, dar ºi sã muncim
bine în interesul oamenilor din
Brãdeºti”, a mai declarat Ionel
Rãcãreanu.

MARIN TURCITU

care an. ªi de aceastã datã, prima-
rul Ionel Rãcãreanu promite cã or-
ganizarea va fi una impecabilã, iar
petrecerea va fi pe cinste ºi va fi sus-
þinutã de soliºti consacraþi de muzi-
cã popularã ºi uºoarã.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Pentru aceastã perioadã,
prin reþeaua EURES sunt puse
la dispoziþia persoanelor inte-
resate aproximativ 59 de lo-
curi de muncã vacante în spa-
þiul Uniunii Europene, statele
din care provin aceºti angaja-
tori fiind Austria, Danemarca,
Germania, Italia, Norvegia.
De exemplu, în Austria sunt
la mare cãutare drujbiºtii (10
posturi vacante), iar în Dane-
marca pot munci ca lucrãtor-
stagiar în sere ºi ferme de
pomi fructiferi absolvenþi de
liceu agricol, facultate de agri-
culturã sau horticulturã – pro-
moþia 2011, fiind disponibile 25 de posturi. În Germania se cautã un
proiectant sisteme auto, un inginer testãri auto, un dezvoltator software
– sisteme integrator, un inginer – algoritm SW, un manager tehnic pro-
dus, un conducãtor de proiect testãri auto, un senior manager produs,
un conducãtor de proiect 77GHz Radar ºi un conducãtor proiecte clienþi-
multiple proiecte Radar. Doljenii pot munci ºi în Italia, fie ca instructor
de scufundãri, fie ca promotor centru de scufundãri. ªi Norvegia este
cãutatã de olteni, iar reþeaua EURES pune acum la dispoziþie zece locuri
de inginer chimist ºi un operator CNC (frezor).

59 locuri de muncã vacante
în spaþiul Uniunii Europene

Prin reþeaua EURES,

SC Brazilian Marmurã ºi
Granit Impex SRL vor orga-
niza vineri, 27 aprilie, la Ho-
telul Golden House, semina-
rul “Egalitate prin profesio-
nalism pe piaþa muncii” din
cadrul proiectului „CON-
STRUCT – Facilitarea inte-
grãrii pe piaþa muncii pen-
tru ºomerii din Oltenia prin
cursuri de perfecþionare în
domeniul construcþiilor” –
proiect derulat în perioada
noiembrie 2010 – aprilie
2012. Seminarul va fi continuat cu conferinþa de presã de încheiere a
proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele concrete ale proiectu-
lui. La seminar sunt invitaþi reprezentanþi ai mediului de afaceri, ai
presei, colaboratori, instituþii ºi persoane responsabile de pregãtirea
iniþialã a elevilor, studenþilor ºi adulþilor, precum ºi reprezentanþi ai
agenþilor economici împlicaþi în formarea profesionalã.

“Egalitate prin profesionalism
pe piaþa muncii”

Cel mai popular lanþ de re-
staurante cu preparate de pui
din lume, având peste 12 mili-
oane de clienþi în 109 þãri, sãr-
bãtoreºte împlinirea a 15 ani
de la deschiderea primului re-
staurant în România. Cu o
experienþã vastã pe piaþa ro-
mâneascã, KFC a depãºit cu
succes perioada de crizã,
aflându-se permanent în topul
preferinþelor culinare ale clien-
þilor: peste 4 milioane de
porþii au fost vândute de la începutul anului în restaurantele KFC. Din
1997 ºi pânã în prezent, KFC a deschis 42 de restaurante în România,
dintre care 18 în Bucureºti. Totodatã, alãturi de Polonia, Cehia ºi Unga-
ria, KFC România a fost printre primele þãri din Europa care a adoptat
sloganul global SO GOOD, care defineºte toate acþiunile întreprinse de
brand la nivel internaþional ºi local. În cei 15 ani de activitate, KFC a
venit în sprijinul comunitãþilor alãturându-se campaniilor de strângere
de fonduri pentru persoanele defavorizate – „Vreau în clasa a noua”,
„Mame bune, copii sãnãtoºi”, „Eu cum ajung la ºcoala” –, susþi-
nând dezvoltarea tinerilor – proiectul „Arta uneºte sufletele fãrã discri-
minare” dedicat copiilor cu deficienþe de vedere, programul de acor-
dare de burse KFC Student, sau prin iniþierea de acþiuni pentru proteja-
rea mediului înconjurãtor – programul naþional „Îmi place România
curatã”, precum ºi susþinerea proiectului „Copacul de hârtie”.

KFC a împlinit 15 ani
de activitate în România

Printr-un comunicat de presã
emis ieri de Hidroelectrica se
face cunoscut faptul cã, înce-
pând cu 1 mai, va înceta aplica-
rea clauzei de forþã majorã, li-
vrãrile de energie urmând sã se
facã dupã programul stabilit în
contracte. Clauza de forþã ma-
jorã a fost aplicatã începând cu
luna septembrie 2011, 41 de con-
tracte încheiate de compania de
stat cu firme private fiind afec-

tate de aceastã decizie. Repre-
zentanþii Hidroelectrica susþin cã
s-a luat aceastã decizie deoare-
ce condiþiile hidrologice s-au îm-
bunãtãþit în ultima perioadã, atât
pe Dunãre, cât ºi pe râurile inte-
rioare, iar prognoza debitelor
medii lunare ºi sezoniere în re-
gim natural, realizatã de IN-
HGA, este uºor favorabilã pen-
tru luna mai 2012. “Având în
vedere cã ºi gradul de umplere
a lacurilor de acumulare a înre-
gistrat un trend crescãtor, Hidro-
electrica a notificat partenerii de

contracte în legãturã cu înceta-
rea aplicãrii clauzei de forþã
majorã începând cu 1 mai. În
aceste condiþii, livrãrile de ener-
gie ale Hidroelectrica se vor des-
fãºura dupã programul normal”,
se mai aratã în comunicat.

„Bãieþii deºtepþi” îºi intrã
din nou în drepturi

Trei sferturi din energia pro-
dusã de Hidroelectrica este

cumpãratã la preþ redus de pri-
vaþii, cunoscuþi sub titulatura de
“bãieþii deºtepþi” din Energie.
Ei au contracte în derulare
care expirã în intervalul 2014-
2018. Parteneriatul statului cu
aceste firme a constituit su-
biectul unor ample anchete
chiar în paginile cotidianului
nostru, Hidroelectrica fiind
acuzatã de blat cu “bãieþii deº-
tepþi”. Fondul Monetar Inter-
naþional a cerut în repetate rân-
duri ca Executivul de la Bucu-
reºti sã renegocieze aceste
acorduri în aºa fel încât preþul
plãtit de firmele care achiziþio-
neazã direct energie de la Hi-
droelectrica sã fie majorat
semnificativ. Recent, Consiliul
Concurenþei s-a autosesizat din
articolele apãrute în presa cen-
tralã ºi localã ºi a declanºat o
investigaþie împotriva “bãieþilor
deºtepþi”. Instituþia vrea sã afle
dacã existã înþelegeri între tra-
deri în ceea ce priveºte poziþia
faþã de Hidroelectrica.

Hidroelectrica va încetaHidroelectrica va încetaHidroelectrica va încetaHidroelectrica va încetaHidroelectrica va înceta
aplicarea clauzei de forþã majorãaplicarea clauzei de forþã majorãaplicarea clauzei de forþã majorãaplicarea clauzei de forþã majorãaplicarea clauzei de forþã majorã

Începând cu 1 mai,

Astãzi, Jukebox cântã live în
aplicaþia Garden Party, începând
cu ora 14.00. Oricine poate par-
ticipa la petrecere – este suficient
sã aibã un cont de Facebook ºi
sã acceseze aplicaþia ca sã îºi re-
zerve un loc la concert.  „Odatã
înscris, fiecare participant va
primi, pe lângã invitaþia la super-

petrecerea online, un voucher de
50 RON reducere pentru cum-
pãrãturi de minim 200 RON de
pe Clickshop.ro. Surpriza zilei
este însã cã invitaþii pot pleca

acasã cu decorul: chiar de când
îºi iau invitaþia, utilizatorii pot ale-
ge dintre obiectele care vor mo-
bila grãdina de pe Facebook unde
cântã Jukebox”, se precizeazã

într-un comunicat de presã
al Romtelecom. Mai mult,
oricine îºi poate chema prie-
tenii la distracþie, cã doar nu
se face sã vii de unul singur
la concert! Petrecerea înce-
pe la ora 14.00 ºi, pentru ca
distracþia sã fie deplinã,
concertul va fi interactiv:
petrecãreþii pot alege chiar
ei melodiile din repertoriul
Jukebox. „În pauzele dintre
cântece, vor fi anunþaþi câº-
tigãtorii  tragerii la sorþi, din
dimineaþa zilei evenimentu-
lui, în urma cãreia se stabi-
leºte cine ºi cu ce produse
Clickshop.ro pleacã aca-
sã”, se mai spune în acelaºi
comunicat. La proiectarea ºi
dezvoltarea aplicaþiei, Rom-
telecom a colaborat cu
agenþia Webstyler.

Clickshop.ro, mall-ul online al Romtele-
com, vã invitã la concertul interactiv Juke-
box, care are loc astãzi, în direct pe Facebo-
ok prin aplicaþia „Garden Party”. Concertul

marcheazã aniversarea unui an de la lansa-
rea Clickshop.ro. Pe lângã muzicã la alege-
re, participanþii pot câºtiga premii ºi vouchere
în valoare totalã de peste 250.000 RON.

Concert interactiv Jukebox, în direct pe Facebook

Garantat de Romtelecom,
Clickshop.ro este primul mall
online deþinut de un operator tele-
com. Acesta oferã o gamã largã
de produse, de la electronice ºi
produse IT la echipamente pen-
tru casã ºi grãdinã sau articole
sportive ºi de lifestyle, aparþinând
unor branduri internaþionale de
marcã, cu mai multe produse
decât cele deja cunoscute pe piaþa
româneascã. De la 2.000 produ-
se în 7 categorii la momentul lan-
sãrii (aprilie 2011), în prezent pe
www.clickshop.ro sunt disponi-
bile aproximativ 10.000 produ-
se, organizate în 12 categorii.
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Specialiºtii îi avertizeazã pe cra-
ioveni ca în momentul în care pre-
zintã semnele unor muºcãturi de
cãpuºe sã se prezinte imediat la
medicul de familie pentru a primi
îngrijirile necesare. Chiar dacã nu
orice muºcãturã de cãpuºã presu-
pune contactarea bolii Lyme, ca-
drele medicale le recomandã dol-
jenilor sã fie prevãzãtori, pentru cã,
netratatã, afecþiunea se poate agra-
va. Sfatul este ca în maximum 48
de ore de la înþepãturã pacientul
sã se prezinte la doctor, întrucât,
depistatã mai repede, boala poate
fi vindecatã mai uºor. În schimb,
diagnosticatã târziu, afecþiunea
poate aduce complicaþii, iar trata-
mentul este lung ºi neplãcut.

Dacã pe piele sunt descoperite
cãpuºe, este foarte important,
conform sfatului medicilor, ca pa-
cientul sã nu încerce sã le scoatã
singur, deoarece, de foarte multe
ori, rãmân pãrþi din corpul aces-
tora mult mai dificil de extras apoi.
Pacientul trebuie sã se prezinte de

Pericol în iarbã: 30 de craioveni,Pericol în iarbã: 30 de craioveni,Pericol în iarbã: 30 de craioveni,Pericol în iarbã: 30 de craioveni,Pericol în iarbã: 30 de craioveni,
muºcaþi de cãpuºe!muºcaþi de cãpuºe!muºcaþi de cãpuºe!muºcaþi de cãpuºe!muºcaþi de cãpuºe!
Nu mai puþin de 30 de cra-

 ioveni au ajuns la Spita-
lul de Boli Infecþioase din Cra-
iova, în ultima lunã, dupã ce
au fost muºcaþi de cãpuºe. Din
fericire, niciunul dintre ei nu a
fost diagnosticat cu boala

Lyme, afecþiune care a gene-
rat o adevãratã isterie în în-
treaga þarã. Cei mai mulþi au
prezentat o reacþie alergicã ºi,
dupã ce au primit tratamentul
de specialitate, acum sunt în
afara oricãrui pericol.

urgenþã la medic sau la serviciul
de gardã, acolo unde se va înde-
pãrta cãpuºa, se va dezinfecta
zona ºi se va recomanda tratamen-
tul profilactic.

„Atunci când mergem în par-
curi cu multã verdeaþã sau la pã-
dure trebuie sã ºtim cã ne expu-
nem ºi pericolului înþepãturilor de
insecte, în special cãpuºe, care
pot transmite variate boli. Cãpu-
ºele sunt vizibile cu ochiul liber,
înþepãtura lor nu doare ºi de ace-
ea, periodic, pielea trebuie exami-
natã. Cãpuºele nu zboarã ºi nu sar
trecând direct pe tegument ºi se
întâlnesc cu predilecþie în iarba
înaltã, în pãduri, dar pot exista ºi
în grãdina casei, pe terenul de joa-
cã sau chiar pe animale”, a expli-
cat dr. ªtefan Popescu, purtãtor
de cuvânt al Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj.
Boala atacã sistemul nervos

Cea mai periculoasã afecþiune
datã de muºcãtura de cãpuºã rã-

mâne boala Lyme. Aceasta poate
afecta pielea, încheieturile, siste-
mul nervos ºi alte sisteme sau or-
gane. Simptomele ºi gravitatea lor
pot varia de la o persoanã la alta.
De obicei, primele manifestãri ale
infecþiei apar la aproximativ o
sãptãmânã. Într-un prim stadiu se
manifestã cu febrã, erupþie cu-
tanatã, o rãcealã sau afecþiuni
uºoare ale plãmânilor. În etapa
urmãtoare, care poatã sã aparã
ºi la câteva luni distanþã sau chiar
la un an, boala atacã sistemul
nervos ºi se poate ajunge la pa-
ralizie.

Afecþiunea are însã multe
simptome asemãnãtoare cu cele
ale altor boli, motiv pentru care
este ºi greu de depistat, mai ales
în situaþia în care cel muºcat de
cãpuºã nu ºi-a dat seama de asta.
De altfel, boala este greu de dia-
gnosticat ºi dupã efectuarea ana-
lizelor.

Împreunã cu urticaria, persoa-
na infectatã poate avea simpto-

me asemãnãtoare celor ale gripei,
ca umflarea ganglionilor limfa-
tici, obosealã, dureri de cap ºi
dureri musculare. Existã însã ºi
cazuri în care maladia prezintã
aceleaºi simptome ca ºi scleroza
multiplã sau boala Alzheimer.
Specifice bolii sunt petele roºii pe
piele, dar, uneori, este posibil ca
acestea sã nu aparã. Nu degeaba
Lyme este supranumitã ºi „boala
cu 1.000 de feþe”.
Animalele
pot transmite cãpuºele

Pentru a preveni pe cât posibil
înþepãturile de cãpuºã, reprezen-
tanþii Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã le recomandã doljenilor sã fo-
loseascã spray-uri aplicate pe pie-

le care conþin substanþe ce înlã-
turã insectele sau sã evite sã se
aºeze direct pe iarbã. De aseme-
nea, un alt sfat de luat în consi-
derare este acela de a examina
pielea  la câteva ore dupã expu-
nere ºi, în special, seara la duº.
Nu în ultimul rând, trebuie acor-
datã o atenþie sporitã animalelor
de companie, întrucât pot trans-
mite cãpuºele.

În acest sens, se recomandã
deparazitarea periodicã a câini-
lor, a pisicilor, dezinsecþii perio-
dice în zonele cu vegetaþie
abundentã din oraºe ºi evitarea
zonelor împãdurite sau cu vege-
taþie înaltã în perioada caldã a
anului.

RADU ILICEANU

Liceanul necesitã transplant de
piele ºi sânge grupa A2 negativ, dar
orice grupã este binevenitã pentru
a extrage plasma ºi substanþele de
care are nevoie. Sângele se poate
dona la Spitalul nr. 1 din Craiova,
la centrul de donare, cu preciza-
rea cã este pentru Beniamin Da-
niel Nastasie, care acum este in-
ternat la Spitalul de Arºi din Bucu-

Pentru a veni în sprijinul ce-
tãþenilor care nu deþin acte de
identitate, dar ºi a celor ce de-
þin documente de identitate cu
valabilitatea expiratã sau nu ºi-
au legalizat situaþia realã a do-
miciliului, Consiliul Judeþean
Dolj, reprezentat de Direcþia
Publicã Comunitarã de Eviden-
þã a Persoanelor Dolj, organi-
zeazã în data de 27 aprilie a.c.
o acþiune cu „Laboratorul Mo-
bil” pentru primirea cererilor ºi
preluarea imaginilor solicitanþi-
lor în vederea eliberãrii docu-
mentelor de identitate cetãþeni-
lor din comuna doljeanã Rast.

Acþiunea se va desfãºura la se-
diul Primãriei din comuna Rast.
Persoanele ce doresc sã se prezin-
te vor depune odatã cu cererea de
eliberare a actului de identitate ºi
urmãtoarele documente, dupã caz:
vechiul act de identitate, certifica-
tul de naºtere, certificatul de cãsã-
torie, certificatul de deces al soþu-
lui/soþiei decedat/decedate, hotãrâ-
rea de divorþ cu menþiunea defini-
tivã ºi irevocabilã/certificatul de
divorþ, certificatele de naºtere ale
copiilor cu vârsta sub 14 ani, do-
cumentul cu care se face dovada
adresei de domiciliu (adeverinþã de
la registrul agricol) ºi vor achita ºi

Tragedie pentru un  licean de la Colegiul „Carol I”

Beniamin Daniel Nastasie, elev în cla-
sa a X-a la Colegiul Naþional „Carol I”,
a fost victima unui accident care i-a pus
viaþa în pericol. Duminicã seara, în ju-
rul orei 21.00, adolescentul a trecut
printre douã vagoane de marfã staþio-

nate în garã ºi s-a electrocutat, suferind
arsuri de gradele II, III ºi IV pe 90%
din suprafaþa corpului. Pãrinþii spun cã
bãiatul respirã singur, este conºtient,
dar sedat, ºi are nevoie de sprijin uma-
nitar pentru a fi operat.

reºti. Tânãrul face parte dintr-o
familie cu patru copii, iar în aces-
te clipe dificile are nevoie ºi de
sprijin financiar. Prima mânã i-a
fost întinsã de conducerea ºcolii,
unde acesta este elev.

„Am stat de vorbã cu pãrinþii ºi
are nevoie de sânge, piele, dar ºi
de sprijin financiar. ªcoala s-a im-
plicat sã trimitã bani familiei. Con-

siliul Elevilor, dar ºi Consiliul Con-
sultativ al Pãrinþilor au declanºat o
campanie de strângere a banilor ºi
alta pentru donare de sânge. O sã-i
ajutãm cât va fi nevoie. Banii vor
fi trimiºi ritmic, pentru cã toatã
familia este la Bucureºti. În prima
etapã vom da 2.000 de lei”, a pre-
cizat Dãnuþ Mic, directorul Cole-
giului Naþional „Carol I”.

Tragedia a creat o mare sufe-
rinþã întregii familii, care sperã ca
Dumnezeu sã-i mai dea o ºansã
fiului lor. Sunt într-o aºteptare apã-
sãtoare. „Nu ºtiu de câþi bani ar fi
nevoie ca sã-i salvãm viaþa. Totul
depinde cum va evolua ºi starea
lui. Aºteptãm sã ne spunã ºi me-
dicii când va fi operat. Acum este
sedat ºi medicii spun cã deocam-
datã numai Dumnezeu ºtie ce va
fi”, a declarat printre lacrimi tatãl
bãiatului. Cine poate sã-l ajute pe
Daniel este rugat sã îl contacteze
pe fratele acestuia, Iosif Nasta-
sie, la numãrul de telefon
0755.105.195.

CARMEN RUSAN

 “Laboratorul Mobil” pentru
eliberarea actelor de identitate

ajunge în comuna Rast

suma de 11 lei (7 lei contravaloa-
rea cãrþii de identitate ºi 4 lei con-
travaloarea timbrului fiscal).

În situaþia în care solicitanþii
actelor de identitate nu sunt pro-
prietarii spaþiului de locuit, aceºtia
se vor prezenta la sediul Primãriei
însoþiþi de proprietarii imobilelor
care trebuie sã prezinte actul de
identitate pentru legitimare. Chiar
dacã nu se deþin ºi nu pot fi depu-
se toate aceste documente, celor
ce se aflã în aceastã situaþie
D.P.C.E.P. Dolj le poate elibera
carte de identitate provizorie cu
valabilitatea de un an.

ALINA DRÃGHICI
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În prezenþa unui public tânãr,
excentric ºi iubitor de teatru,
Festivalul Internaþional „Shake-
speare” a fost declarat oficial
deschis, luni seara, la Craiova.
Directorul Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, Mircea Cor-
niºteanu, ºi organizatorul prin-
cipal al acestui eveniment, Emil
Boroghinã, le-au mulþumit au-
toritãþilor ºi sponsorilor care au
contribuit financiar pentru con-
tinuarea festivalului, invitându-
i pe craioveni sã participe la un
regal teatral inspirat din opera

Cea de-a VIII-a ediþie a Festivalului Internaþional Shakespeare de la Craiova
a debutat, luni seara, cu un spectacol electrizant, oferit de unul dintre cele mai

bune teatre ale momentului, Berliner Ensemble din Berlin.

Marelui Will.
“Sonetele”  lu i  Wil l iam

Shakespeare, în regia lui Robert
Wilson ºi interpretate de unul
dintre cele mai cunoscute tea-
tre din lume, Berliner Ensem-
ble, din Berlin, a fost primul
spectacol de mare þinutã care a
deschis în forþã festivalul. Preþ
de câteva ore, publicul craio-
vean, ºi nu numai, o mulþime de
invitaþi din þãrile participante la
programul evenimentului, au
fost conectaþi la un produs tea-
tral uluitor.

Decorurile, costumele, lumi-
nile, muzica, pânã ºi jocul ac-
torilor par a fi create pentru a
intra în contradicþie unele cu al-
tele. Textul lui Shakespeare a
trebuit sã fie instalat în atmo-
sfera elisabetanã în care s-a
nãscut, dar regizorul Robert
Wilson a eliberat scena de toate
decorurile somptuoase ale inte-
rioarelor. A pãstrat doar niºte
paravane masive, care se des-
chid ºi se închid, câteva obiec-
te de decor, luminate în nuanþe

Programul zilei de azi
• Teatrul Naþional – foaier, ora 9.00: Atelier de teatrologie
• Universitatea din Craiova – Sala Albastrã, ora 11.00: De-

cernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Craiova
profesoarei Maria Shevtsova (Marea Britanie)

• Universitatea din Craiova – Aula „Buia”, ora 12.30:  „Ri-
chard III”, spectacol-studiu prezentat de studenþii Departamentului
de Teatru al Facultãþii de Litere din Craiova (regia: Bogdan Cristian
Drãgan); ora 13.30 – „Lumea-ntreagã e o scenã ºi toþi oamenii-s
actori”, spectacol-studiu prezentat de studenþii Departamentului de
Teatru al Facultãþii de Litere din Craiova, regia Alina Rece, coordona-
tor Alexandru Boureanu

• Teatrul Naþional „Marin Sorescu” – foaier, ora 18.00: Lan-
sarea volumului „Shakespeare: Textul ca partiturã de joc” de Ana
Maria Narti,  Editura Fundaþia „Camil Petrescu” – Revista „Teatru
azi” (supliment). Prezintã: Florica Ichim, Andreea Dumitru.

• Teatrul Naþional „Marin Sorescu” – Sala Studio, ora 19.00:
proiecþia filmului „Richard III” (regia: Al Pacino)

stridente ºi dublate de sunete
ascuþite, demenþiale. Lumina de
neon, sunetul telefonului ºi o
maºinã avariatã într-un accident

îºi gãsesc astfel foarte bine lo-
cul unele lângã altele, compu-
nând unul dintre incredibilele ta-
blouri care se succed de-a lun-
gul spectacolului.

Printr-o alchimie numai de
regizor  º t iu tã ,  poemele  lui
Shakespeare ies la suprafaþã în-
tocmai cum au fost scrise, ca
niºte frumoase cugetãri despre
sentimentul dragostei, deºi sunt
declamate, repetitiv, de niºte
personaje sluþite, gheboase, ade-
vãrate mãºti ale urâtului.

Spectacolul impresioneazã ºi
prin jocul actoricesc absolut ex-
cepþional, care susþine ºi încu-
nuneazã aceastã deosebitã com-
poziþie regizoralã ce rescrie ºi,
totuºi, redã publicului meditati-
vele Sonete shakesperiene, într-
o lume “ascuþitã de urã”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Tinerii tentaþi de o carierã militarã sunt
aºteptaþi în aceastã perioadã la Centrul Mili-
tar Zonal Dolj, care promoveazã ºi recru-
teazã potenþiali candidaþi pentru instituþiile
militare de învãþãmânt, precum Colegiile
militare liceale, Academia Forþelor Terestre,
Academia Forþelor Aeriene, Academia Na-
valã, Academia Tehnicã Militarã, Institutul
medico-militar, ªcolile militare de maiºtri
militari ºi subofiþeri, aflate în subordinea
Ministerului Apãrãrii Naþionale.

Trebuie ºtiut cã pretendenþii au nevoie de
o serie de calitãþi specifice. Astfel, printre
criteriile generale, necesare profesiei de mi-

Încep recrutãrile pentru instituþiile
militare de învãþãmânt

litar în activitate sau pentru a urma cursurile
unei unitãþi de învãþãmânt liceal militar, se
regãsesc cu caracter de obligativitate: cetã-
þenia românã ºi domiciliul stabil în România
de cel puþin ºase luni, cazierul impecabil,
neapartenenþa la un partid, formaþiune sau
organizaþie politicã sau la alte organizaþii ºi
asociaþii etc.

Cât despre criteriile specifice, reprezen-
taþii Centrului Militar Zonal spun cã posibilii
candidaþi trebuie sã aibã cel mult 16 ani îm-
pliniþi la data desfãºurãrii concursului de
admitere ºi sã fi promovat Testele Naþiona-
le. În cazul recrutãrilor pe filiera directã a
ofiþerilor în activitate, limita de vârstã este
de cel mult 26 de ani (24 de ani pentru avia-
þie-naviganþi), absolvirea învãþãmântului li-
ceal ºi dovada cã nu au urmat studii univer-
sitare de licenþã cu finanþare de la buget.
Pentru recrutarea pe filiera directã a maiº-
trilor militari în activitate, condiþiile sunt:
vârsta de cel mult 28 de ani ºi diploma de
absolvent al studiilor liceale.

Pentru informaþii suplimentare, potenþia-
lii candidaþi se pot prezenta la sediul Centru-
lui Militar Zonal Dolj, din strada „General
Dragalina” nr. 60 A, Craiova, unde vor be-
neficia de consilierea necesarã fiecãreia din-
tre categoriile prezentate mai sus. Totodatã,
tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani sunt
aºteptaþi la Centrului Militar Zonal Dolj pen-
tru luarea în evidenþã.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Dezbatere dedicatã Zilei cãrþii,
la Biblioteca Judeþeanã

Casa Corpului Didactic Dolj organizeazã
astãzi, începând cu ora 14.00, la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, dez-
baterea „Ziua Cãrþii”. Activitatea este dedi-

catã Zilei internaþionale a cãrþii ºi Zilei biblio-
tecarului, sãrbãtorite pe 23 aprilie, ºi vine în
sprijinul cadrelor didactice pentru formarea
abilitãþilor de a construi un mediu educaþio-
nal care sã motiveze elevul în procesul apro-
pierii faþã de carte. De asemenea, îºi propu-
ne sã conºtientizeze cadrele didactice asu-
pra importanþei lecturii în procesul instruc-
tiv-educativ prin îmbunãtãþirea competenþe-
lor de lecturã. Ziua internaþionalã a cãrþii ºi a
drepturilor de autor se sãrbãtoreºte anual pe
23 aprilie ºi este organizatã la iniþiativa
UNESCO în scopul promovãrii lecturii ºi a
publicãrii ºi conºtientizãrii populaþiei asupra
importanþei drepturilor de autor.

CARMEN RUSAN

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului lanseazã tuturor ºcolilor cu profil tehnic
invitaþia de a participa la Festivalul Inovafest, edi-
þia a IV-a, organizat la Alba Iulia, pe 26 mai a.c.
Evenimentul oferã tuturor elevilor ºi profesorilor
ocazia de a-ºi testa potenþialul creativ ºi inovativ,
de a interacþiona cu oameni cu aceleaºi pasiuni ºi,
totodatã, de a învãþa metodic, prin exerciþiu con-
stant pentru formarea competenþelor-cheie nece-
sare dezvoltãrii personale, sociale ºi economice.

CARMEN RUSAN

Festival de inovaþie ºi creaþie pentru
învãþãmântul tehnic
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La 37 de ani, actorul
Sorin Leoveanu a primit al
treilea Premiu UNITER

Distincţia pen tru „cel mai bun actor în rol p rinci-
pal” i-a revenit  actorului Sorin  Leoveanu, pentru ro lul
titular d in s pectaco lul „Caligula”, montat la Teatrul
Naţ ional „Marin Sorescu” din Craiova. Premiul i-a fost
înmânat de  preşed intele Raiffeisen Bank România,
Steven  van  Groningen, şi de actriţa Mariana Mihuţ.
Pe scenă, Leoveanu a spus  doar „La mulţi ani, UNI-
TER! Mulţumesc mult !”.

La această categorie au mai fost nominalizaţi Marian
Râlea, pentru rolul Saşa Saveliev, din spectacolul „În-
gropaţi-mă pe după plintă”, la Teatrul „Bulandra” din
Bucureşti, şi Marius Turdeanu, pentru rolul Emil Cioran, din spectacolul „Ispita Cioran”, la
Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu.

Sorin Leoveanu, în vârstă de 37 de ani, a absolvit în 1998 Academia de Artă Teatrală şi
Cinematografică din Tg. Mureş, Secţia Actorie, clasa prof. Cornel Popescu. A urmat apoi, la
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti,
Studii Aprofundate în Actorie (2002-2003, clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu) şi tot aici a
obţinut titlul de Doctor în Arta Actorului (2005-2008), avându-l coordonator ştiinţific pe prof.
univ. dr. Alexa Visarion. Este actor al Naţionalului craiovean din anul 1999.

Până în prezent, Sorin Leoveanu a mai primit încă două Premii UNITER, ambele pentru rol
secundar: în 2009 (Lucio, în spectacolul „Măsură pentru măsură”, de W. Shakespeare, în regia
lui Silviu Purcărete) şi în 2007 (Porfiri din „Crimă şi pedeapsă”, de F. Dostoievski, în regia lui
Yuriy Kordonskiy, pus în scenă la Teatrul „Bulandra”). De asemenea, în 2001a fost recompen-
sat cu Premiul AICT pentru cel mai bun actor, acordat pentru Hamlet şi Hlestakov.

Lista completă
a Premiilor UNITER 2012:

Premiul pentru cel mai bun spec-
tacol: „Ultima zi a tinereţii”, după Ta-
deusz Konwicki, regia Yuri Kordon-
sky, la Teatrul Naţional „Radu Stan-
ca” din Sibiu

Premiul pentru cea mai bună re-
gie: Laszlo Bocsardi, pentru „Caligu-
la”, la Teatrul Naţional „Marin So-
rescu” din Craiova

Premiul pentru cel mai bun ac-
tor în rol principal: Sorin Leovea-
nu, pentru rolul titular din spectaco-
lu l „Caligula” la Teatru l Naţ ional
„Marin Sorescu”

Premiul pentru cea mai bună ac-
triţă în rol principal: Mariana Mi-
huţ, pentru rolul Bunica din specta-
colul „Îngropaţi-mă pe după plintă”,
la Teatrul „Bulandra” din Bucureşti

Premiul pentru cel mai bun ac-
tor în rol secundar: Cornel Scripca-
ru, pentru rolul Pavel Kirillici Lebe-
dev, din spectacolul „Ivanov”, de la
Teatrul „Bulandra”

Premiul pentru cea mai bună ac-
triţă în rol secundar: Ana Ioana Ma-
caria, pentru ro lul Nastenk a, din
spectacolul „Însemnările unui necu-
noscut”, la Teatrul „Bulandra”

Premiul pentru cea mai bună sce-
nografie: Nikola Toromanov, pentru
scenografia spectacolului „Vizita bă-
trânei doamne”, la Teatrul Naţional
Bucureşti

Premiul pentru cel mai bun spec-
tacol de teatru radiofonic: „Shylock”,
de Gareth Armstrong, regia artistică
Răzvan Popa, o producţie a Societă-
ţii Române de Radiodifuziune

Premiul pentru cel mai bun de-
but: Raluca Vermeşan, pentru rolul
Helen  din s pectacolul „XXL”, la
Teatrul “Act” din Bucureşti

Pe baza propunerilor primi-
te din partea teatrelor şi a pro-
punerilor membrilor, Senatul
UNITER a acordat următoa-
rele premii:

Premiul de excelenţă – in memo-
riam Alexandru Tocilescu

Premiul pentru întreaga activi-
tate – Valer Dellakeza (actor), Mela-
nia Ursu (actriţă), Cristian Hadji-Cu-
lea (regizor), Judit  Dobre-Kothay
(scenografie) şi Ştefan Oprea (criti-
că şi istorie literară)

Premiul special  pentru muzică
de teatru – Arpad Konczei

Premiul special pentru teatru de
copii – Anca Zamfirescu

Premiul special pentru teatru de
păpuşi – Liviu Steciuc

În cadrul Galei
au mai fost decernate:

Premiul pentru cea mai bună pie-
să românească a anului 2011: „Ulti-
mul pact”, de Oana Maria Cajal

Premiul special pentru critică de
teatru – Monica Andronescu

Premiul  „British Council” –
Emil Boroghină

Premiul special al preşedintelui
UNITER: Sandu Mihai Cociaşu

Premiul Mecena: Carmen Palade
Adamescu

Cel mai titrat spectacol la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Româ-
nia (UNITER) a fost „Caligula”, pus în scenă la Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova, pentru care Sorin Leoveanu a primit trofeul pen-
tru cel mai bun actor în rol principal, în timp ce Laszlo Bocsardi a fost
premiat pentru cea mai bună regie. Şi toate acestea în ziua în care la
Naţionalul craiovean se deschidea Festivalul Internaţional de Teatru
„Shakespeare”. De altfel, preşedintelui Festivalului, Emil Boroghină, i-
a fost acordat Premiul Special „British Council” în cadrul aceleiaşi
Gale. De asemenea, actorul craiovean Valer Dellakeza – care cu nici o
lună în urmă a aniversat împlinirea a 70 de ani – a fost recompensat de
Senatul UNITER cu Premiul pentru întreaga activitate.

Cele mai importante distincţii pentru spectacolele de teatru din anul
2011 au fost acordate luni seara, Gala UNITER desfăşurându-se din
nou la Teatrul „Odeon” din Bucureşti la împlinirea a 20 de ani de la
prima sa ediţie. Cele două jurii ele ediţiei au fost formate din criticii de
teatru Monica Andronescu, Ion Cocora şi Ion Parhon (juriul de nomi-
nalizări), scenograful Puiu Antemir, criticii de teatru Jean Cazaban,
Mircea Morariu şi Ludmila Patlanjoglu, actriţa Rodica Negrea (juriul

final, cel care a decis câştigătorii în seara Galei). Ca în fiecare an,
amfitrion a fost actorul Ion Caramitru, preşedintele UNITER.

Încă de la debutul evenimentului, care a durat mai bine de trei ore şi
jumătate, au fost comemoraţi cei care au dispărut în ultimul an din
lumea teatrală. Printre aceştia, Liviu Ciulei, care a avut dedicat un
moment special, şi Alexandru Tocilescu, premiat postum cu distincţia
de excelenţă a UNITER.

Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat la eveniment,
ca şi ministrul Culturii, Kelemen Hunor, şi primarul Capitalei, Sorin
Oprescu, aceştia din urmă înmânând trofeele pentru cel mai bun spec-
tacol, respectiv pentru cea mai bună regie. Actriţa Jacqueline Bisset,
actorul şi regizorul Michael Pennington şi scriitorul Tobias Biancone
au fost invitaţi speciali, decernând, totodată, premii câştigătorilor din
acest an. Printre personalităţile teatrului românesc prezente, de ase-
menea, pe scenă la decernare s-au numărat Marcel Iureş, Mircea Dia-
conu şi Mariana Mihuţ, în timp ce momentele de laudatio pentru pre-
miile speciale au fost susţinute de Tompa Gabor, Monica Davidescu,
Alice Georgescu ş.a.

Teatrul craiovean a fost recompensat
cu patru premii la Gala UNITER

Emil Boroghină –
Premiul Special
„British Council” pentru
Festivalul „Shakespeare”

În seara în care la Teatrul Naţional din Craiova se deschi-
dea cea de-a VIII-a ed iţie a Festivalului Internaţ ional de
Teatru „Shakespeare”, directorul fondator al acestuia, Emil
Boroghină, era recompensat la Gala UNITER cu Premiul
pentru întreaga activitate în sprijinirea şi promovarea relaţii-
lor culturale româno-britanice, acordat de „British Council”.
Distincţia a fost anunţată, printr-o înregistrare video, chiar
de dr. Nigel Townson, director „British Council” România:

«În fiecare an acordăm Premiul „British Council” celui
sau celei care a demonstrat o
colaborare excep ţ ională în
teatrul românesc şi cel al Marii
Britanii. Există o îndelungată
tradiţie de colaborare artistică
între ţările noastre şi sunt mulţi
cand idaţi s erioşi pentru pre-
miu. Dar în acest an nu a fost
greu să alegem un câştigător.
Astfel, acordăm Premiul „Bri-
tish Council” unui om sincer
şi cu un suflet mare, talentat şi
incredib il de harnic pe plan
profesional. Este vorba despre
cel care conduce de ani în şir
unul dintre festivalurile cele mai
renumite şi cele mai încununa-

te de succes din lumea celor pasionaţi de Shakespeare. Este
o plăcere deosebită să acordăm Premiul „British Council”
directorului Festivalului „Shakespeare” la Craiova, domnul
Emil Boroghină», a spus dr. Nigel Townson.

Valer Dellakeza –
70 de ani şi un Premiu
pentru întreaga
activitate

Pe baza propunerilor
venite din partea teatre-
lor şi a membrilor, Sena-
tu l UNITER a acordat
Premiu l pentru în treaga
activitate lui Valer Del-
lakeza, actor al Teatru-
lui Naţional „Marin So-
rescu” din Craiova încă
din anul 1968. În cei pes-
te 40 de ani de activitate,
acesta a jucat în aproape
o sută de spectacole, în regia unor mari regi-
zori, precum Silviu Purcărete, Vlad Mugur,
Cristian Hadgi-Culea sau Mircea Corniştea-
nu. Valer Dellakeza a mai primit, în anul 2000,
Premiul UNITER pentru rolul Truffaldino din
spectacolul „Slugă la doi stăpân i” de Carlo
Goldoni, în regia lui Vlad Mugur.

Pentru primirea acestei distincţii, la categoria
„Actor”, au  mai fost propuşi: Ion Abrudan,
Matei Alexandru, Zeno-Caius Tito Balint, Viorel
Baltag, Traian Buzoianu, Petru Ciubotaru, Con-
stantin Cojocaru, Costel Constantin, Damian
Crâşmaru, Mihai Gingulescu, Dan Hândoreanu,
Vladimir Jurăscu, Jeno Major, Vasile Menzel, Ale-
xandru Mereuţă, Florin Mircea, Levente Nemes,
Damian Oancea, Marcel Popa, Ştefan Radof, Ale-
xandru Repan, Traian Stănescu, Anton Tauf, Ser-
giu Tudose, Eugen Ţugulea şi Dionisie Vitcu.

„Un premiu important  pentru un actor im-
portant”, a anunţat în cadrul Galei UNITER
de luni seara amfit rionul Ion Caramitru, invi-
tată pentru laudatio fiind Monica Davides-
cu, actriţă a Teatrului Naţional din Bucureşti.
«În această s eară, tro feul UNITER pentru în-
treaga activ itate merge către un actor remar-
cabil, care s-a dăruit scenei cu întreaga sa
fiin ţă. Este Societar de Onoare al Teatrului
Naţional din  Craiova, unul din pilonii trupei

Laszlo Bocsardi – premiat pentru
regia spectacolului „Caligula”

Premiul pentru cea mai bună regie i-a revenit lui Laszlo
Bocsardi, pentru acelaşi spectacol „Caligula” montat la Tea-
trul Naţional din Craiova, distincţia fiind primită de acesta de
la actriţa Jacqueline Bisset şi de la primarul Capitalei, Sorin
Oprescu. Laszlo Bocsardi a rememorat cu acest prilej o în-
tâmplare de la debutul său în Capitală. «În anul 2000, când am
trecut de 40 de ani, am debutat cu un spectacol la Bucureşti,
cu „Nuntă însângerată”. După spectacol, care a avut un suc-
ces foarte mare – la Teatrul de Operetă l-am jucat –, cineva
m-a oprit, era nervos, s-a uitat la mine şi m-a întrebat: „Dum-
neata eşti regizorul?”. „Zic: da”. „Ce bine! M-am speriat că
eşti mai tânăr!”. „Era Toca” (n.r. – Alexandru Tocilescu)», a
povestit Bocsardi.

La categoria
„cea mai bună re-
gie” au mai fost
nominalizaţi Radu
Alexandru Nica,
pentru regia spec-
taco lului „Moun-
tainbikers”, la Te-
atru l German  de
Stat Timişoara, şi
Silv iu  Purcărete,
pentru regia spec-
tacolului „D’ale carnavalului”, la Teatrul Naţional „Radu Stan-
ca” din Sibiu.

Născut în 1958 la Târgu Mureş, Laszlo Bocsardi a absolvit
Institutul Politehnic „Traian Vuia” – Facultatea de tehnolo-
gie chimică din Timişoara, în 1984, şi Universitatea de Artă
Teatrală din Tg. Mureş – Facultatea de regie, în 1995. Este
directorul Teatrului „Tamasi Aron” din Sfântu Gheorghe. A
mai fost nominalizat la Premiul UNITER pentru regie de patru
ori, pentru „Othello, maurul din Veneţia” (2004), „Don Juan”
(2007), „Ivona, principesa Burgundiei” (2009) şi „Neguţăto-
rul din Veneţia” (2010).

Naţionalului craiovean, alătu ri de care a scos
la rampă nenumărate spectacole, premiate în
ţară şi în s trăinătate. A colaborat minunat cu
mari regizori ş i s-a făcut remarcat în producţii

semnate de Silviu Purcă-
rete s au Vlad Mugur. CV-
ul s ău este impresionant
şi cred că aş putea enu-
mera până dimineaţă ro-
luri pe care le-a creat cu
maximă dăruire, cu pasi-
une, cu cred inţă şi pen-
tru care a fost apreciat de
critica de specialitate. Dar
cred  că mai importan tă
este părerea tinerei gene-
raţ ii despre aces t  om.

Vorb ind , zilele trecute, cu coleg ii mei, am
cons tat că domnia s a este privit în teatru ca
un mare suflet , un om bun, blând , dăruit, răb-
dător, înţelegător, un om de la care ai în tot-
deauna ceva bun de învăţat în această artă,
un om care emană pozitiv în tot ceea ce face.
Cred  că e foarte greu să ai măsură în tot ceea
ce faci, autocontrol şi, cu  umilinţă, cu au toi-
ronie şi bun  simţ, s ă vii în faţa s pectatorului
şi s ă te ded ici întrutotul. Acesta este actorul
premiat în această seară», l-a prezentat  Mo-
nica Davidescu pe actorul Valer Dellakeza.

«Două Premii UNITER... Se pare că sunt
un actor împlinit. M-am tot gândit la ce o să
vorbesc în seara asta, pentru că este o seară a
învingătorilor, a oamenilor puternici... E Sfân-
tul Gheorghe. E ziua lui Shakespeare, iar în
seara asta la Craiova se deschide Festivalul
„Shakespeare”. În seara asta, aici, la „Odeon”,
se împlinesc 20 de ediţii. Numai date însemna-
te!», a remarcat Dellakeza. Actorul craiovean
– care pe 29 martie a.c. a împlinit 70 de ani – a
mulţumit Senatului UNITER şi regizorilor cu
care a lucrat şi i-a asigurat „sub cuvânt de
onoare” pe ceilalţi 26 de „contracandidaţi” că
„sunt mai talentaţi decât mine. Deosebirea în-
tre mine şi domniile lor e că eu am avut şansă.
În meseria noastră, dacă nu ai şi şansă, n-ai
nimic”, a spus Valer Dellakeza în cadrul Galei.
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Pentru prima datã în istoria
celei de-A Cincea Republici,
preºedintele-candidat n-a sosit
în frunte, dupã primul tur al pre-
zidenþialelor. Giscard, în 1981,
Mitterand în 1988 ºi Chirac în
2002, la sfârºitul unei coabitãri,
în cazul ultimilor doi, au câºti-
gat prima rundã. François Hol-
lande a adunat puncte preþioa-
se, deºi ecartul pe candidatul
UMP, Nicolas Sarkozy, nu este
decisiv, totalul voturilor de stân-
ga, circa 43%, îl plaseazã într-o
situaþie mai favorabilã decât cea

a lui Segolene Royal în 2007.
Dar pentru cã alegerile se des-
fãºoarã în douã tururi, Hollan-
de încã n-a câºtigat cursa. Dar,
în acelaºi timp, nici un sondaj nu
l-a dat, pânã în prezent, pe Sar-
kozy cu ºanse de a fi reales.
Tabãra preºedintelui-candidat
nu are de ales ºi trebuie sã crea-
dã. În continuare, pânã la 6 mai,
ora 20. Dar pe hârtie, Nicolas
Sarkozy este într-o posturã di-
ficilã. El a ratat în primul tur, în
pofida unei campanii accentua-
te „de dreapta” ºi doreºte acum

alimentarea cu voturi din bazi-
nul electoral al extremei drep-
tei, adicã din partea votanþilor
Marinei Le Pen. În acest con-
text, chiar dacã aceºtia susþin
cã, în prezent, „contoarele sunt
resetate la zero” ºi o nouã cam-
panie se deschide, dupã un prim
tur inechitabil, Sarkozy se regã-
seºte într-o ecuaþie complexã.
Amplificarea apelurilor cãtre
electoratul Frontului Naþional nu
coincide cu apelurile cãtre elec-
toratul centrist, al lui François
Bayrou (MoDem). Aceasta
este dilema, ºi Nicolas Sarko-
zy va trebui sã navigheze, în
dezbaterea dintre cele douã tu-
ruri, pentru a spera în obþine-
rea superioritãþii asupra candi-
datului socialist. Jucând cartea
„uniunii naþionale” contra „uni-
unii de stânga”, preºedintele-
candidat riscã de a nu avea
toate trupele în spatele sãu.
Fostul premier, Jean Pierre
Raffarin, a cerut prudenþã, es-
timând cã trecerea la dreapta
ar fi o greºealã capitalã. „Nu
se poate câºtiga fãrã Bayrou”,
a pus în gardã Raffarin. Dar
François Bayrou are jumãtate
din scorul Frontului Naþional.
Cu peste 18% din voturi în pri-
mul tur, Marine Le Pen a fãcut
un scor istoric pentru un can-
didat al Frontului Naþional, de-

pãºindu-l pe tatãl sãu, care în
2007 ºi, anterior, în 2002, obþi-
nuse 16,86%. Este electoratul
frontist cheia scrutinului din 6
mai pentru Nicolas Sarkozy?
Rãspunsurile sunt diferite, nu-
mai cã se pare cã Marine Le
Pen sperã sã-ºi fortifice parti-
dul pe cenuºa UMP. Potrivit
Ipsos, 60% din alegãtorii Ma-
rinei Le Pen ar vota pentru
Sarkozy ºi doar 18% pentru
Hollande, iar 22% s-ar abþine.
TNS Sofres opineazã cã 40%
ar vota pentru Sarkozy, 27%
pentru Hollande, în timp ce
33% s-ar abþine. Cât priveºte
scorul obþinut de Frontul de
Stânga, condus de Jean Luc
Melenchon, acesta s-ar putea
regãsi în procent covârºitor în
votul final al candidatului socia-
list, François Hollande. ªi pro-
porþia este de 86% - mãsuratã
de Ipsos, 91% - conform CSA
ºi 82% - conform TNS Sofres.
Cât priveºte dezbaterile dintre
cele douã tururi, Hollande a ac-
ceptat data de 2 mai, pe teme
din viaþa publicã, consolidarea
fiscalã ºi problemele europene.
Cu siguranþã ambii candidaþi vor
evita erorile de orice naturã, îm-
brãþiºând prudenþa maximã, dar, în
acelaºi timp, ºi negocierile de tai-
nã, despre care s-ar putea sã nu
se afle multã vreme mai nimic.

Franþa: Cheile turului secundFranþa: Cheile turului secundFranþa: Cheile turului secundFranþa: Cheile turului secundFranþa: Cheile turului secund

Turcia a refuzat participarea
Israelului la urmãtorul summit al
NATO (prevãzut pentru 20 ºi 21
mai la Chicago, SUA) deoarece
acesta nu a prezentat scuze pen-
tru uciderea a nouã cetãþeni turci,
în 2010, în cadrul unui atac isra-
elian împotriva unei flotile care
avea ca destinaþie Fâºia Gaza, a
declarat, pentru AFP, un oficial
turc. „Nu ne-am dat acordul cu
privire la acest subiect”, a decla-
rat acest responsabil, aflat sub
protecþia anonimatului, amintind
cã „NATO este o alianþã din care
Israelul nu face parte”.  „Nu cre-
dem cã Israelul ar trebui sã ia par-
te la un astfel de forum”, a adãu-

Turcia se opune participãrii Israelului
la summitul NATO

Imigranþii ilegali în Spania nu
vor mai primi asistenþã sanitarã
gratuitã prin intermediul servicii-
lor publice de la 1 septembrie,
cu excepþia cazurilor de urgenþã
ºi al naºterilor, dupã cum indicã
un decret de lege publicat ieri în
Monitorul Oficial, care cuprin-
de modificãri la legea pentru
strãini. Concret, strãinii care nu
au o situaþie legalã în Spania vor
primi asistenþã sanitarã gratuitã
pânã la 31 august 2012, iar dupã
aceastã datã vor beneficia de
serviciile de sãnãtate spaniole
doar în cazuri de urgenþã, boli
grave, accidente, asistenþã pe
durata sarcinii, la naºtere ºi dupã

Imigranþii ilegali în Spania nu vor mai
primi asistenþã medicalã gratuit

gat acesta.  Israelul sperã sã poa-
tã participa la summit în cadrul
unui program de cooperare cu
Alianþa Atlanticã, Dialogul medi-
teranean, a transmis, luni, presa
turcã. Conform surselor diplo-
matice, citate de „Hurriyet Daily
News”, ministrul turc al Aface-
rilor Externe, Ahmet Davutoglu,
a reacþionat, în cadrul unei reu-
niuni ministeriale a NATO, la cri-
ticile ridicate de anumiþi aliaþi,
afirmând cã „problemele bilate-
rale nu trebuie aduse în cadrul
Alianþei” ºi cã „Turcia nu poate
considera un stat care a ucis ce-
tãþeni turci în ape internaþionale
ca fiind un partener”.

naºtere. Strãinii care au sub 18
ani vor beneficia, totuºi, de asis-
tenþã sanitarã în aceleaºi condi-
þii precum spaniolii. Actul nor-
mativ stabileºte cã accesul la
serviciile spaniole de sãnãtate va
fi garantat doar pentru persoa-
nele care au condiþia de asigu-
rat, dacã sunt persoane care per-
cep orice fel de ajutoare sau in-
demnizaþii de la sistemul de asi-
gurãri sociale (inclusiv indemni-
zaþii de ºomaj), ºi chiar dacã nu
percep nici o astfel de indemni-
zaþie, însã figureazã drept soli-
citanþi de locuri de muncã (dupã
epuizarea ajutoarelor) ºi nu sunt
asiguraþi în nici un alt sistem.

Fostul premier islandez, Geir
Haarde (foto), nu va fi sancþionat
pentru responsabilitatea sa în prã-
buºirea sistemului financiar al þã-
rii, în 2008, a anunþat luni, 23 aprilie
a.c., preºedintele Tribunalului spe-
cial din Reykjavik. Geir Haarde n-
a fost gãsit vinovat decât de unul
dintre capetele de acuzare, a pre-
cizat judecãtorul Markus Sigur-
bjornsson: n-a convocat reuniunea
ministerialã la momentul oportun
pentru a discuta situaþia. În vârstã
de 61 de ani, fostul premier islan-
dez a compãrut, pe 5 martie a.c.,
în faþa Landsdomur, unica instan-
þã abilitatã sã judece miniºtri sau
foºti miniºtri. Avocatul sãu, Andri
Arason, a pledat, la 16 martie a.c.,
împotriva reþinerii învinuirilor adu-
se lui Geir Haarde, fãcut respon-

Islanda: Fostul premier scapã nepedepsit

UE suspendã majoritatea
sancþiunilor impuse
Myanmarului

Miniºtrii de Externe din
Uniunea Europeanã  au decis,
luni, sã suspende majoritatea
sancþiunilor impuse Myanmarului,
în special restricþiile asupra unui
numãr de peste 800 de întreprin-
deri, menþinând însã un embargou
asupra armelor, au anunþat
diplomaþi citaþi de AFP. Mãsura,
care va fi valabilã un an, „a fost
adoptatã” în cursul unei reuniuni
din Luxemburg, au precizat
diplomaþii, „pentru a saluta ºi a
încuraja procesul de reforme” din
Myanmar. UE va urmãri îndea-
proape situaþia din teren ºi „va
rãspunde în mod pozitiv la
reformele în curs”, precizeazã
textul, subliniind cã UE „continuã
sã aºtepte eliberarea necondiþio-
natã a deþinuþilor politici încã
reþinuþi ºi ridicarea tuturor
restricþiilor impuse celor deja
eliberaþi”. Sancþiunile europene
erau valabile pânã la sfârºitul
lunii. Ele includ interdicþii de
cãlãtorie ºi blocarea unor averi
vizând  491 de persoane, interdicþii
care au fost suspendate deja,
parþial, la începutul anului. De
asemenea, aproximativ 59 de
societãþi ºi organizaþii erau vizate
de mãsuri de blocare a unor bunuri.
Zid de 2 km de-a lungul
frontierei israeliano-libaneze

Israelul va începe, sãptãmâna
viitoare, sã construiascã un zid lung
de doi kilometri de-a lungul
frontierei sale cu Libanul, în zona
localitãþii israeliene Metulla, a
anunþat Canalul 10 al televiziunii
israeliene. Acest zid, înalt de zece
metri, vizeazã sã evite fricþiunile
între trupele israeliene ºi cele ale
armatei libaneze, ale cãror poziþii
sunt adesea separate de o distanþã
de numai câþiva metri, a afirmat
televiziunea privatã. În ianuarie,
armata israelianã anunþase acest
proiect precizând cã zidul era menit
sã protejeze blocurile construite
recent la Metulla de tirurile
lunetiºtilor din satul libanez Kfar
Kila, situat la un kilometru distanþã.
Israelul a coordonat construirea
acestui zid cu Libanul, prin
intermediul FINUL (Forþa Interima-
rã a ONU în Liban), a precizat
Canalul 10. Israelul ºi Libanul sunt,
tehnic, încã în rãzboi, dar oficialii
militari ai celor douã þãri se
întâlnesc în mod regulat, sub
auspiciile FINUL, pentru a discuta
probleme legate de frontierã.
34 de morþi în Siria, în ciuda
armistiþiului

Noi violenþe în Siria, luni,
soldate cu 34 de morþi, în pofida
armistiþiului, intrat oficial în
vigoare la 12 aprilie, ºi în condiþiile
în care 300 de observatori interna-
þionali vor fi trimiºi, sãptãmâna
viitoare, în þarã, pentru a monitori-
za respectarea acestuia. 28 de civili
au fost uciºi la Hama (centru), de
trupele regimului, un altul în
apropiere de Damasc, iar cinci
soldaþi au murit în regiunile Deraa
(sud) ºi Hama, potrivit Observatoru-
lui Sirian al Drepturilor Omului
(OSDO). În total, OSDO a menþionat
moartea a 200 de persoane de la
instaurarea acordului de încetare a
focului. În opinia lui Abu Omar, un
militant de la Damasc, misiunea
ONU, formatã, pentru moment, din
mai puþin de zece membri ai Cãºtilor
Albastre, este un eºec, deoarece
„observatorii îºi coordoneazã
miºcãrile numai cu autoritãþile ºi nu
coopereazã cu poporul pe teren”.

sabil pentru erori comise de alþii,
respingând acuzele ministrului Co-
merþului din acea vreme. Cu o zi
înainte, procurorul special Sigri-
dur Fridjonsdotter ceruse pedeap-
sa maximã, de doi ani de închi-
soare, susþinând în faþa judecãto-
rilor cã Haarde nu a fãcut ceea ce
se aºtepta de la el în faþa sistemu-
lui bancar hipertrofiat al insulei.
În momentul imploziei, principa-
lele bãnci ale þãrii deþineau un to-
tal de active echivalent cu 923%
din PIB. Implozia sistemului ban-
car a aruncat Islanda într-o pro-
fundã crizã, care a necesitat in-
tervenþia FMI, printr-un împru-
mut de 2,1 miliarde de dolari. Co-
roana islandezã s-a devalorizat,
dar þara ºi-a regãsit anul trecut
creºterea economicã (3,1%).
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Anunþul tãu!
D.G.F.P. Dolj - Administratia Finantelor Publice
Bailesti scoate la licitatie publica urmatoarele
bunuri mobile apartinind urmatorilor debitori:
Butusina Aurel Adrian din Urzica Mare, str. “Voi-
nesti” nr. 6, in data de 8.05.2012, ora 11.00, ur-
matoarele bunuri: 1) Autoturism marca Dacia,
tip 1310, numar de inmatriculare Dj-57-VYC - 280
lei. Sandru Silvian din Virtop, in data de
10.05.2012, ora 11.00, urmatoarele bunuri: 1)
Motoscuter marca Kymco, TIP Dink 150 – 1450
lei. SC Divertiscom SRL din Bailesti, str. “Amza
Pellea” nr. 59, cod fiscal 2333486 in data de
15.05.2012 ora 11.00 urmatoarele bunuri: 1) So-
pron - 4335 lei. Preturile nu includ TVA. Invitam
pe cei care pretind vreun drept asupra bunuri-
lor, sa instiinteze despre aceasta organul de
executare inainte de data stabilita pentru van-
zare. Licitatiile se vor tine la sediul A.F.P.M. Bai-
lesti, din str. “Victoriei” nr. 42,  la ora 11.00, iar
vanzarea se va face conform OG nr. 92/2003, re-
publicata, cu modificarile si completarile ulterioa-
re, numai catre cei care nu au obligatii fiscale
restante. Pentru participarea la licitatie ofertan-
tii depun, cu cel putin o zi inainte de data licita-
tiei, respectiv: 07.05.2012, 09.05.2012, 14.05.2012,
urmatoarele documente: a) oferta de cumpara-
re; b) dovada platii taxei de participare sau o scri-
soare de garantie bancara, reprezentind 10% din
pretul de pornire a  licitatiei, in contul RO3-
7TREZ2925067XXX000742, cod fiscal 4554416,
deschis la Trezoreria Bailesti; c) imputernicirea
persoanei care il reprezinta pe ofertant; d) pen-
tru persoanele juridice de nationalitate romana,
copie de pe certificatul unic de inregistrare elibe-
rat de oficiul registrul comertului; e)pentru per-
soanele juridice straine, copie de pe actul de in-
matriculare in limba romana; f) pentru persoane-
le fizice romane, copie de pe actul de identifica-
re; g) pentru persoanele fizice straine, copie de
pe pasaport; h) dovada, emisa de creditorii fis-
cali, ca nu are obligatii fiscale restante. Relatii
suplimentare la telefon: 0251/312.169 sau la se-
diul AFPM Bailesti, str. “Victoriei” nr. 42.

S.C Complexul Energetic Craiova S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea pe
durata nedeterminata a  postului de Inginer – Serviciul Proiecte Complexe Isal-
nita – Executiv CEN, in data de 11.05.2012, ora 10:00,  la sediul S.C. C.EN.
Craiova S.A., din localitatea Craiova, str. “Unirii” nr. 147.

Conditii de participare:
- Candidati din  exterior
- Studii superioare in domeniul Inginerie civila  - specializarea Constructii civile,

industriale si agricole. Inginerie civila”
- Vechime/Experienta - minimum 8 ani
- Autorizatie de diriginte de santier valabila emisa de catre Inspectoratul de Stat

in Constructii – pentru domeniul „ Constructii civile, industriale si agricole - categoria
de importanta B” ( cod 2.3 – conform Procedurii de autorizare diriginti de santier)

- Nu sunt admise persoanele care au avut contractul individual de munca
desfacut disciplinar

Documente necesare inscrierii:
- Cerere de inscriere
- Diploma de studii sau adeverinta – copie
- Adeverinta medicala
- Aviz psihologic
- Cazier judiciar
- Adeverinta de la angajatorul actual, care sa ateste activitatea desfasurata la acesta,

vechimea in munca, meserie sau specialitate
- Extras din  REVISAL ( registrul electronic de evidenta a salariatilor) pentru per-

soanele care sunt angajate
- Recomandare de la ultimul loc de munca
- Buletin de identitate/Carte de identitate – copie
Candidatii vor depune cereri avizate de Directia PRI si aprobate de conducerea

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. la Serviciul Resurse Umane, pana la data de
10.05.2012, ora 12.00.

Tematica de concurs si relatii suplimentare la Serviciul  Resurse Umane, nr. de
telefon: 0351- 403.361.

OFERTE SERVICIU
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.

MEDITAÞII
Meditez matematicã. Telefon:
0726/267.769; 0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Prepar torturi pentru mese fes-
tive, folosind ingrediente na-
turale. Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Executãm  lucrãri de tapiþere
ºi mobilier de recondiþionat.
Telefon: 0724/787.267.

Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digitale
cu calitate de înaltã rezoluþie
ºi filmãri de înaltã clasã HD sau
DV. Telefon: 0766/359.513.
Execut lucrãri amenajãri inte-
rioare, acoperiºuri, învelitoa-
re electrice, diverse. Telefon:
0763/983.510.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel. Te-
lefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Telefon:
0753/046.965.
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 îngriji-
re bãtrân imobilizat pentru aju-
tor 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. Tele-
fon: 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 camerã cãmin. Telefon:
0768/936.592.
Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil.Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1, „Henri
Coandã”, preþ convenabil. Te-
lefon: 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 trila-
teralã, 100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane în-
chise, jaluzele exterioare, izo-
laþie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând proprietate în comuna
Maglavit, strada Ispas. Tele-
fon: 0722/777.058.
Vând casã Craiova toate utili-
tãþile. Telefon: 0762/693.896.
Vând casã stradalã Negoieºti.
Telefon: 0762/738.112.
Vând casã 6 camere, 4000
mp teren curte, 7 ha teren ara-
bil – Podari. Telefon: 0251/
522.579.

Vând casã, anexe gospodã-
reºti + loc casã Novaci. Tele-
fon: 0751/400.571; 0721/
502.557; 0253/466.520.
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 Craiova,
str. „Drumul Jiului”, 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã. Telefon: 0746/498.818.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
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.
„Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon: 0768/
710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1, 2
camere, Kaufland – Penny, cu
similar Brazdã sau Calea 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
Corabia, are facilitãþi cu apar-
tament 2 camere în Craiova.
Telefon: 0770/918.018; 0351/
172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
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Vând teren str. “Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova,
poziþie deosebitã, ºoseaua
naþionalã, preþ negociabi. Te-
lefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã Îm-
pãratul Traian. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.
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 in-
travilan, cadastru REDEA, ju-
deþul 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. Te-
lefon: 0251/450.498; 0723/
556.977.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.

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. Te-
lefon: 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
Maglavit, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/937.083; 0749/
806.690.
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-Bucureºti, cu utilitãþi, pen-
tru investiþii; 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 Bal-
ta 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 Ford Escort 1983, 1300
cm3, în stare de funcþionare, preþ
3000 RON,.Telefon: 0766/
489.006; 0734/082.426; 0745/
934, 0741/934.897; 7.00 -23.00..
Vând Fiat Punto 1.2, anul
1995, înscris RO, taxã mediu
plãtitã, trapã, gemuri electrice,
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 Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.

Vând Peugeot 206, fabrica-
þie 2002, motor 1,4, benzinã,
climã, geamurui securizate,
oglinzi electrice, închidere
centralizatã, preþ 2000 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
311.574.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, an-
velope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bu-
telie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, poli-
zor flex D 125x 850 W,
preþ negociabil. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând doi porci 100 – 200 kg.
Telefon: 0251/432.874, dupã
ora 16.00.

Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu sal-
tea, covoare (iutã, persane),
piese auto Dacia noi. Telefon:
0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri, ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând 100 acþiuni ROMEXTE-
RA, preþ negociabil. Telefon:
0728/014.925.
Vând frigider Electrostar, þuicã,
drujbã Alpina defectã, piele Da-
cia, piese U445 noi, combinã
muzicalã Stereo nouã, piei bo-
vinã prelucrate, pantofi – ghe-
te – bocanci militari noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând nuc pentru mobilã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã, ca-
pacitate 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. Te-
lefon: 0251/432.874, între ore-
le 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.
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De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

De vânzare
„Vila  Vânãtorul”
(lacul Giormani).
Informaþii la telefon:

0729/163.267

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

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.
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. Te-
lefon: 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 puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi ºi
R 14/185/60, 4 bucãþi, jenþi 4
gãuri. Telefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.

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, apa-
rat foto Cuena 6. Telefon:
0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron, to-
tul negociabil. Telefon: 0771/
385.193.
Vând pendule. Telefon: 0722/
422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.
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, co-
muna 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 În-
torsura – 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
Sineasca. 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.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã 500 mp
minimum. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã mobila-
tã, ultracentral, lângã Hotel
Jiul. Telefon. 0724/244.996.
Particular, închiriez aparta-
ment douã camere deco-
mandate Craioviþa Nouã,
zona Kaufland, toate utilitã-
þile, et. 1. Tel. 0729/033.903.
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 spaþiu stradal + 2
camere, birou mobilat ºi de-
pozit. Telefon: 0351/437.906.
Închiriez garsonierã Brazdã
mobilatã, utilatã super. Telefon:
0351/440.346; 0745/751.505.
Primesc în gazdã o fatã sala-
riatã. Telefon: 0766/595.313.
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 apartament 2 camere,
mobilat. Telefon: 0748/105.609.

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
mobilatã cu strictul necesar.
Telefon: 0726/497.404.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pen-
tru birouri, zonã centralã, sin-
gur în curte. Telefon: 0727/
356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepi-
nierã pomi, flori ºi creºte-
rea pãstrãvului în bazine.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã 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
preferat 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. Te-
lefon: 0744/391.195; 0351/
429.196.
Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Închiriez apartament nemo-
bilat Craioviþa Nouã, 100 E.
Telefon: 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.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãduvã
în jurul vârstei 50 – 55 ani, nein-
teresatã material pentru  aju-
tor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Telefon:_
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã vi-
cii, pentru cãsãtorie. Rog se-
riozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã 49 ani pentru priete-
nie eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Gabroveanu s-a mutat în stra-
da „Pãltiniº” nr. 46. Vindem
produse din stoc. Telefon:
0251/415.385.
Vând afacere cu început de
profit, cu locaþie sau fãrã lo-
caþie, deplasabilã în toatã þara.
Telefon: 0253/285.145; 0351/
430.880; 0762/278.639.
Vând societate fãrã datorii. Te-
lefon: 0748/195.954.
Caut asociat cu poftã de mun-
cã. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la tele-
fon: 0724/512.304.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbitru: Viktor Kassai (Ungaria).

- 12 finale a atins Real în cea mai importantã competiþie conti-
nentalã intercluburi (9/3)

- de 8 ori a ajuns Bayern în finala LC, (4/4)
- 6 victorii, 1 egal ºi 2 înfrângeri are Real cu Bayern în Ligã pe

teren propriu (golaveraj 14-8)
- 2 succese, 1 egal ºi 1 un eºec este palmaresul Realului cu Bay-

ern în semifinalele întrecerii pe „Santiago Bernabeu” (golaveraj 4-2)
- golgeteri Real în Ligã: Cr. Ronaldo (8), Benzema (7), Callejon (5)
- golgeteri Bayern: Gomez (12), Robben (3), Ribery (3)

Manºa secundã a celeilalte semfinale, FC Barcelona – Chel-
sea Londra (în tur 0-1), s-a disputat asearã târziu, dupã închide-
rea acestei ediþii.

Ultimul act al competiþiei se va disputa pe „Fussball Arena”
din Munchen, în 19 mai.

Real Madrid   în tur 1-2   Bayern Munchen
Stadion: „Santiago Bernabeu”,

astãzi, ora 21:45, TVR 1

Casillas – Arbeloa, Sergio Ra-
mos, Pepe, Coentrao – Khedira,
Xabi Alonso – Di Maria, Ozil, Cr.
Ronaldo – Benzema.

Antrenor: Jose Mourinho.

Neuer – Lahm, Boateng, Bad-
stuber, Alaba – Luis Gustavo,
Schweinsteiger, Kroos – Robben,
Ribery – Gomez.

Antrenor: Jupp Heynckes.

Euforia victoriei împotriva
celor de la Barcelona a trecut ºi
Madridul freamãtã în aºteptarea
orei de start a meciului cu Bay-
ern Munchen. Un meci cât o fi-
nalã pare sã fie deviza celor de
la Real care nu concep sã nu
ajungã în ultimul act al compe-
tiþiei, dupã o pauzã de un dece-
niu. Deºi favoriþi în ciuda în-
frângerii din tur (1-2), “galacti-
cilor” lui Jose Mourinho nu le
va fi însã deloc uºor. Cel puþin
aºa spune tradiþia!

Cele douã formaþii s-au întâl-
nit de 19 ori (incluzând aici ºi dis-
puta din tur) în cea mai impor-
tantã competiþie intercluburi din
Europa, bavarezii având nu mai
puþin de 11 victorii, faþã de cele
6 ale Realului. Palmares rãsfrânt
ºi asupra ciocnirilor din semifi-

Real, gata sã se iaReal, gata sã se iaReal, gata sã se iaReal, gata sã se iaReal, gata sã se ia
la trântã cu istoria!la trântã cu istoria!la trântã cu istoria!la trântã cu istoria!la trântã cu istoria!

Deºi a câºtigat prima
manºã, lucrurile n-au
stat tocmai bine la Bay-
ern! Imediat dupã fina-
lul turului de pe “Fuss-
ball Arena”, Ribery ºi
Robben s-au încãierat în
vestiar ºi au fost cu greu
despãrþiþi de coechipieri.

Olandezul a ieºit cel
mai ºifonat fizic, primind
un pumn în plinã figurã,
în timp ce Ribery a fost
“ars” financiar, fiind
amendat cu 50.000 de
euro de conducerea clubului bava-
rez. Securea rãzboiului a fost însã
îngropatã la meciul lui Bayern cu
Werder Bremen (2-1), de sâmbãta
trecutã. Cei mai valoroºi jucãtori ai
echipei germane ºi-au dat mâna,
într-un gest mai important decât
victoria din teren, adusã chiar de
Ribery în ultimul minut de joc, ºi
sunt gata sã elimine echipa spanio-

nale, unde nemþii ºi-au adjudecat
pânã acum 3 din cele 4 duble.

“Los blancos” s-au impus doar
în 2000, an în care au ºi câºtigat
trofeul învingând-o pe Valencia
(3-0). Iker Casillas este singurul
“supravieþuitor” din acea echipã
a Realului, care s-a întâlnit cu Ba-
yern în douã semifinale conse-
cutive de Champions League, alã-
turi de cea din 2000, ºi în 2001.
Fapt interesant, adjudecatã de
Bayern tot în dauna Valenciei lui
Hector Raul Cuper ºi Adi Ilie, 5-4
dupã executarea penalty-urilor
(1-1 în timpul regulamentar). N-a
fost singura datã când Bayern
a trecut în semifinale de Real,
câºtigând ulterior trofeul. S-a mai
întâmplat în 1976, 1-0 cu actua-
la echipã a lui Bãnel Nicoliþã,
Saint Etienne. Excepþia a repre-

zentat-o finala din 1987, cedatã
de nemþi în dauna lui FC Porto
(1-2). Finalã rãmasã încã vie în
mintea iubitorilor fotbalului gra-
þie superbei reuºite cu cãlcâiul a
algerianului Madjer, reuºitã care
a trimis în premierã trofeul în vi-
trina “dragonilor”.
Biletul, peste 1000 de euro la negru

Victoria de pe “Camp Nou”,
dar ºi posibilitatea de a juca din
nou o finalã de Liga Campionilor
dupã 10 ani de aºteptare a fãcut
ca numãrul cererilor de bilete sã
depãºeaºcã capacitatea stadionu-
lui “Santiago Bernabeu”. Astfel,
ieri, un bilet la negru la tribuna 0
ajungea la 800 de euro, urmând
ca astãzi  sã treacã de pragul de
1000 de euro tichetul.

Clip de prezentare, Zidane
Conducerea lui Real se aºteap-

tã la un meci de zile mari în care
toatã lumea va avea un rol de ju-
cat. De la jucãtori ºi antrenori
pânã la fanii formaþiei madrilene.
Pentru a se asigura cã toatã lu-
mea din tribune o sã fie conecta-
tã la meci, postul tv al lui Real
Madrid a realizat un clip de pre-
zentare al meciului împotriva lui
Bayern Munchen.

“Sã aperi tricoul lui Real Ma-
drid este unic, sã treci de un ad-
versar cu un dribling este senza-
þional. Sã dai un gol pe Barna-
beu este magic, dar existã ceva
ce mã lasã ºi pe mine fãrã cu-

Dueluri Real – Bayern în Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor:
1975-1976 (semifinale): Real – Bayern 1-1, 0-2
1986-1987 (semifinale): Bayern – Real 4-1, 0-1
1987-1988 (sferturi): Bayern – Real 3-2, 0-2
1999-2000 (faza a II-a a gr.): Real – Bayern 2-4, 1-4
                  (semifinale): Real – Bayern 2-0, 1-2
2000-2001 (semifinale): Real – Bayern 0-1, 1-2
2001-2002 (sferturi): Bayern – Real 2-1, 0-2
2003-2004 (optimi): Bayern – Real 1-1, 0-1
2006-2007 (optimi): Real – Bayern 3-2, 1-2

vinte...ºi anume momentul când
tu eºti convins cine o sã câºtige
meciul. TU vei câºtiga acest
meci”,  este mesajul pe care îl
adreseazã Zidane fanilor madri-
leni în clip.

lã pentru a juca finala Ligii pe teren
propriu.

“Important este cã situaþia a fost
detensionatã de conducerea clubu-
lui. Am vãzut cu toþii ce s-a în-
tâmplat la meciul cu Werder. Acest
incident a fost deja dat uitãrii” , a
recunoscut ºi cãpitanul lui Bayern,
Philipp Lahm înaintea returului din
aceastã searã.

Oficialii clubului Inter Milano vor începe mâine tratative-
le pentru prelungirea contractului fundaºului Cristian Chivu,
al cãrui acord expirã la finalul actualului sezon, a anunþat
postul Sky Sport.

Presa italianã a scris în ultima perioadã cã fundaºul ro-
mân, în vârstã de 31 de ani,
se aflã în atenþia lui Napoli,
dar impresarul Victor Becali
a negat aceastã informaþie.

Cristi Chivu s-a acciden-
tat în meciul pe care Inter l-a
încheiat la egalitate, dumi-
nicã, scor 0-0, în deplasare,
cu Fiorentina, ºi mai mult ca
sigur nu va juca astãzi la Udi-
ne, contra echipei lui Ga-
briel Torje.

Astãzi
Novara – Lazio 13:30, Dg.Sp.1
Siena – Bologna 16:00
Roma – Fiorentina 16:00, Dg.Sp.3
Udinese – Inter 16:00, Dg.Sp.2
Lecce – Napoli 16:00
Palermo – Parma 16:00
Milan – Genoa 19:00, Dg.Sp.3
Cesena – Juventus 19:00, Dg.Sp.2
Cagliari – Catania, Atalanta – Chievo (asearã).
Clasament: 1. Juventus 71p, 2. Milan 68p, 3. Lazio 55p,

4. Udinese 52p, 5. Napoli 51p...16. Cagliari 38p, 17. Genoa
36p, 18. Lecce 35p, 19. Novara 25p, 20. Cesena 22p.

Cesena este neînvinsã
de 5 meciuri, dar “cãluþii
de mare” mai au doar
ºanse matematice sã
rãmânã în primul eºalon.
Totuºi, “Bãtrâna Doam-
nã”. se teme de Cesena
foºtilor sãi jucãtori, Mutu
ºi Iaquinta. Conform
Corriere dello Sport,
Antonio Conte le va
acorda o atenþie sporitã
celor doi, ex-torinezii
fiind printre puþinii
fotbaliºti ai Cesenei care
ar putea pune probleme
defensivei liderului.

Inter va începe negocierile
pentru extinderea înþelegerii cu Chivu Mutu dã emoþii lui Juve

Incidentul din tur, o amintire!
Robben ºi Ribery, împreunã pentru finalã

SERIE A –
ETAPA A 34-A

SERIE A –
ETAPA A 34-A

SERIE A –
ETAPA A 34-A

SERIE A –
ETAPA A 34-A

SERIE A –
ETAPA A 34-A

SERIE A –
ETAPA A 34-A

SERIE A –
ETAPA A 34-A

SERIE A –
ETAPA A 34-A

SERIE A –
ETAPA A 34-A

Ei sunt principalii realizatori ai celor douã echipe în Ligã: Cr. Ronaldo (8 reuºite – foto stânga) ºi
Mario Gomez (12 reuºite – foto dreapta)
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXVII-A

Dinamo 27 15 7 5 45-23 52
CFR Cluj 27 15 7 5 48-27 52
Rapid 27 15 6 6 44-23 51
FC Vaslui 27 15 4 8 43-24 49
Steaua 27 14 7 6 35-20 49
„U” Cluj 27 10 12 5 38-26 42
Oţelul Galaţi 27 12 6 9 27-24 42
Pandurii 27 10 9 8 39-30 39
Astra Ploieşti 27 10 8 9 31-27 38
Ceahlăul 27 8 9 10 26-36 33
Gaz Metan 27 8 7 12 33-41 31
FC Braşov 27 8 6 13 26-29 30
FCM Tg. Mureş 27 7 9 11 24-32 30
Concordia 27 8 6 13 28-46 30
Voinţa Sibiu 27 7 8 12 18-31 29
Petrolul 27 6 9 12 29-36 27
Sportul Stud. 27 5 10 12 27-46 25
CS Mioveni 27 2 6 19 15-55 12

LIGA I – ETAPA A XXVII-A
Astra – Oţelul 3-1
Au marcat: Fatai 43 – pen., 80, Spadacio 78 / Didi 64.
Steaua – FC Vaslui 0-1
A marcat: Wesley 59.
CS Mioveni – Rapid 1-2
Au marcat: Năstăsie 28 / Herea 3, Deac 63.
Voinţa Sibiu – Petrolul 1-1
Au marcat: Zăgrean 6 / Hamza 20.
CFR Cluj – Concordia 2-4
Au marcat: Vranjes 16, Ronny 49 / Iordache 7, Krumov 32, Rocha

38, Alex 43.
Dinamo – Ceahlăul 3-2
Au marcat: Alexe 50, 53, Dănciulescu 62 / Bădescu 90, Golubovici 93.
FCM Târgu Mureş – Sportul 2-1
Au marcat: Ilieş 9, Astafei 63 / Nistor 79.
Gaz Metan – Pandurii 3-2
Au marcat: Frăsinescu 7, Lazăr 25 – pen., Vitinho 67 / Lemnaru 43,

Ibeh 54 – pen.
FC Braşov – „U” Cluj 1-1
Au marcat: Mateiu 19 / Pele 55.

Marius  Copil s-a c alificat în turul sec und al tur-
neului BRD Năstase-Ţiriac Trophy de la Buc ureşti,
dotat cu premii în valoare totală de 450.000 de euro.
Jucătorul român l-a învins,  categoric , în două se-
turi, scor 6-3, 6-2 pe Tobias Kamke, juc ător clasat
cu aproape 200 de poziţii mai sus în clasamentul
ATP.  În turul următor, Copil îl va întâlni pe polone-
zul Lukasz Kubot, cap de serie numărul 7,  cel care
a trecut luni de Gabriel Moraru. Copil va primi pen-
tru acc ederea în turul doi 20 de puncte ATP ş i un
cec în valoare de 6.885 de euro. „Munc esc mult,
câte şapte-opt ore pe zi atunci c ând n-am turneu,

Cîrţu şi-a început rău mandatul
la Slatina. Unul pe care îl vrea „un-
dercover”, abordând o „s ilenzio
stampa” caracteristică pentru „So-
rinaccio” în anii 90. Cîrţu a adop-
tat stilul lui Piţurcă din 2004, când
actualul selecţioner fusese instalat
preţ de câteva zile la Craiova atât
cât a durat şi prima perioadă de
patron a lui Adrian Mititelu la Uni-
versitatea, înţelegerea cu Dinel Stai-
cu picând peste noapte. Atunci, Piţi
şi-a trimis „locotenenţii” Ştefan
Iovan şi Gabi Boldici la înaintare
pentru a pregăti terenul, aceş tia
efectuând şi câteva antrenamente
cu alb-albaştri. Cîrţu a proc edat
aproape la fel, acceptând o funcţie
mai degrabă disimulată de consi-
lier tehnic, în faţă fiind scoşi Mir-
cea Irimescu – antrenor principal

Start de coşmar
pentru „Sorinaccio” la Slatina

Consilier tehnic la Alro, Cîrţu a avut parte
de un debut nefericit din toate punctele de vedere

şi George Biţă secund. Cîrţu a de-
păşit binişor 20 de ani de antreno-
rat şi, la fel ca în cazul lui Mircea
Lucescu, începe să aibă concurenţă
chiar din partea foştilor elevi. Ast-
fel, înaintea sa la Alro Slatina au
antrenat Cornel Papură, Daniel
Mogoşanu şi George Biţă, oameni
de bază la Universitatea sau Elec-
troputere la începuturile carierei de
tehnician a celui care şi-a dobândit
între timp porecla „Sorinaccio”. Ca
orice localitate din Oltenia, Slatina
este şi ea molipsită de sindromul
„Ştiinţa”, iar microbiştii asociază
deja venirea lui Cîrţu în oraşul de
pe Olt cu pregătirea mutării lui Alro
în Bănie, dacă se poate direct în
Liga I printr-o promovare miracu-
loasă, ori măcar în Liga a II-a, caz
în care Slatina ar reprimi pe FC Olt,

echipă detaşată în acest sezon la
Piatra Olt. „Mai faceţi echipă la
Craiova?” a fost abordat după meci
Cîrţu de microbiştii slătineni. „Fa-
cem şi la Craiova, facem şi aici,
care e problema?” a fost replica
celui care a fost anunţat de Gigi
Neţoiu drept unul dintre principalii
artizani ai echipei care se va con-
tura din vară în Bănie.

Egal cu Steaua la Slatina
în anul eventului

Ca de obicei, Cîrţu ţine la bla-
zon recunoscând că nu este deloc
un antrenor ieftin şi şi-a tocmit şi
de această dată un contract-beton,
urmând să încaseze pentru cele 2
luni prevăzute la Slatina nu mai
puţin de 20.000 de euro. Ultima
amintire a antrenorului Cîrţu de la
Slatina datează de peste 20 de ani.
În sezonul 1990-1991, Universita-
tea pe care o antrenat şi care avea
să realizeze eventul la finalul sezo-

nului disputa un meci de campio-
nat chiar pe „1 Mai” împotriva Ste-
lei, deoarece fostul „Central” era
suspendat. A fost 1-1, goluri Ciu-
rea (din penalty), respectiv Ilie Stan.
Acelaşi rezultat avea să se consem-
neze şi la meciul Alro – Luceafărul
Oradea. Cîrţu nu a stat pe bancă,
spre liniştea arbitrului de rezervă,
craioveanul Cătălin Găman, fratele
internaţionalului de la Astra, Valeri-
că Găman, care ar fi avut straşni-
ce bătăi de cap cu vulcanicul „So-
rinaccio”. Totuşi, Cîrţu a fost cel
care pus la punct strategia echipei,
coborând la vestiar înainte de meci,
la pauză şi la final, iar pe parcursul
jocului a comunicat prin telefon cu
banca tehnică din cabina-i rezer-
vată la oficială. „Ne-a dat sfaturi
tactic e, domnul Cârţu a fost cel
care ne-a comunicat strategia, pă-
cat că nu am putut să o punem în
practică” recunoştea la final căpi-
tanul lui Alro, Ionuţ Stancu, fostul
rapidist fiind lansat în fotbal la Cra-
iova chiar de Cîrţu,  la fel ca şi co-
ec hipierul său, Ovidiu Stoianof.

De altfel, la Alro este o adevărată
colonie de ex-craioveni,   inclusiv
medicul Claudiu Stamatescu,  în-
grijindu-se în trecut de probleme-
le de sănătate ale „juveţilor”.  Din
nefericire, Stamatescu a avut de
lucru din plin, în condiţiile în care
Mirc ea Irimescu a suferit un in-
farct chiar înaintea meciului de
debut, cu Luceafărul Oradea. Pro-
blemele lui Cîrţu nu au încetat nici
după meci, un deget f iindu-i prac-
tic zdrobit de antrenorul cu porta-
rii, Dan Păsărin, care a încercat
să închidă uşa de la portbagaj. De
supărare, Cîrţu nu a simţit nici
durerea, însă a fost nevoit ulte-
rior  să apeleze la medic ul echipei
pentru a i se bandaja rana. Apoi a
mers  la spital pentru a vedea sta-
rea colegului său Mircea Irimes-
cu, internat de urgenţă. Rămas
fără sec undul său de încredere,
„Sorinac cio” pregăteş te acum
meciul de la Târgoviş te, contra
echipei lui Gică Popescu, ultima
şansă pentru Alro de a rămâne în
lupta pentru locul al treilea.

Liga a II-a, etapa a 23-a
Seria I (ora 17): FC Botoşani - Gloria Buzău (ora 15,

Dolcesport 2), Dunărea Galaţi - Farul Constanţa, Să-
geata Năvodari - Dinamo II Bucureşti, Victoria Bră-
neşti - Delta Tulcea, Astra II Giurgiu - FC Snagov, CS
Otopeni - Callatis Mangalia, Viitorul Constanţa - CS
Municipal Studenţesc Iaşi (Digisport 1), FCM Bacău -
CF Brăila (Dolcesport 2). Clasament: 1. Viitorul 43p,

2. Delta 40p, 3. CSM Iaşi 39p, 4. Săgeata 37p.
Seria a II-a (ora 17): FC Maramureş Universitar

Baia Mare - Politehnica Timişoara s-a jucat aseară,
Juventus Bucureşti - Arieşul Turda, FC Argeş Piteşti -
CSM Râmnicu Vâlcea, Mureşul Deva - FC Bihor Ora-
dea, Chindia Târgovişte - Alro Slatina (Gsptv), Lu-
ceafărul Oradea - FC Olt, FC UTA Arad - Unirea Alba
Iulia, Gaz Metan Severin - Gloria Bistriţa. Clasament:
1. Gloria 53p, 2. Poli 46p, 3. UTA 37p, 4. Gaz Metan
37p, 5. FC Argeş 37p.

BRD Năstase-Ţiriac Trophy

şi sunt c onvins că voi urc a în anii următori.
Stau şi mai bine ps ihic , nu mă mai enervez
uşor. Am adversari care ştiu că sunt sub mine
valoric,  dar  au un clasament mult mai bun.
Top 20 ar  f i un obiec tiv realist pentru mine”,
a declarat Marius Copil. Tot ier i, Victor Cri-
voi,  şi el beneficiar  al unui w ild-c ard,  a fost
eliminat în runda inaugurală de es tonianul Jur-
gen Zopp,  c u un dublu 6-3, iar  Adrian Ungur
a pierdut la israelianul Dudi Sela. În alte parti-
de juc ate pe arene BNR s-au înregis trat rezul-
tatele: Fabio Fognini (Italia) – Joao Souza (Bra-

zilia)  7-5,  7-6; Andreas Seppi (I talia) – Guillaume
Rufin (Franţa)  1-6,  7-6, 6-4; Daniel Brands  (Ger-
mania)  – Ivan Dodig (Croaţia) 7-6, 6-2.  Aseară a
fost show  la Buc ureşti,  Andrei Pavel disputând un
set demonstrativ cu fos tul lider ATP din anii 80,
temperamentalul american John McEnroe, c ei doi
fiind implicaţi apoi într-o dispută la dublu avându-i
coec hipieri pe I lie Năs tase, respectiv Mansour Ba-
hrami. As tăzi es te aş teptat să debuteze ş i princ ipa-
lul favorit de la Openul buc ureştean, franc ezul Gil-
les Simon, cel c are săptămâna trecută a ajuns în
semifinale la Monte Carlo.

s-a calificat
în turul secund

Marius CopilMarius CopilMarius CopilMarius CopilMarius CopilMarius CopilMarius CopilMarius CopilMarius Copil


