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BRATU-MIB

- Iar am auzit o doamnă la tele-
vizor spunând “doisprezece zile”.
E musai, Popescule, ca românii
să meargă din nou la şcoală.
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Medicii doljeni
au eliberat peste
160.000 de reţete
electronice

Agent al Poliţiei Locale Craiova,
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Un agent al Poliţiei Locale Craiova a
fost luat pe  capotă de  un taximetrist supă-
rat că i se ceruseră documentele pentru ve-
rificări. Incidentul s-a petrecut ieri, în ju-
rul prânzului, chiar în centrul Craiove i, în
apropierea clădirii Prefecturii Dolj, iar ta-

ximetris tul recalcitrant a fost prins, încă-
tuşat de  colegii agentului agresat, ş i dus
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cra-
iova. Oamenii legii îl cercetează acum pe
teximetrist, un craiovean de 26 de ani, pen-
tru comiterea infracţiunii de  ultraj. 4 EV
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  În c urând se va  re de sc hide
„Complexul de restaurante MINERVA”,
care vă aşteaptă să organizaţi cele mai im-
portante evenimente din viaţa dumneavoas-
tră într-o nouă atmosferă. Complexul de re-
staurante Minerva vă  pune la dispoziţie:

Sala Maură – 250 de locuri
Sala Crama Minerva – 650 de locuri

Grădina Minerva – 450 de locuri

Rezervări la numerele de telefon
0751/660.220 şi 0770/263.663

Chioşcariada
continuă în
Craioviţa Nouă!

Autorităţile locale au conti-
nuat şi ieri acţiunea de demo-
lare a construcţiilor ile gale.
Acţiunea a mers, de  această
dată, mult mai repede pentru
că doi dintre proprietari şi-au
dezafectat singuri chioşcurile,
iar celelalte două construcţii au
fost dezmembrate într-un timp-
record, demolatorii municipa-
lităţii recunoscând că au căpă-
tat deja expe rie nţă.  Primul
chioşc era situat lângă Liceul
Pedagogic, pe strada „Amara-
dia” şi a fost demolat chiar de
proprietar.
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România a gãzduit o închisoare secretã a CIA (black
site), unde ar fi fost deþinuþi ºase suspecþi de terorism, ºi
a permis folosirea spaþiului sãu aerian pentru operaþiuni
secrete ale CIA, aratã un nou raport, intitulat „Globali-
zing Torture”, dat publicitãþii ieri de Open Society Justi-
ce Initiative, un grup pentru apãrarea drepturilor omu-
lui. Cinci dintre cei ºase bãrbaþi se numãrã printre cei 14
principali suspecþi de terorism transferaþi de administra-
þia SUA în 2006 din închisori secrete ale CIA la Guanta-
namo Bay, susþine raportul. Printre persoanele deþinute
secret de CIA în România se numãrã, potrivit raportului,
Waleed Mohammed bin Attash (Tawfiq bin Attash),
Janat Gul (Hammidullah), Riduan Isamuddin (Hambali),
Khalid Sheikh Mohammed, Abd al Rahim al Nashiri ºi
Ramzi bin al-Shibh. Autoritãþile române au negat mereu,
vehement, gãzduirea de închisori CIA. Yemenitul Wale-
ed Mohammed bin Attash (Tawfiq bin Attash) a fost
capturat la Karachi, în Pakistan, la 29 aprilie 2003, dupã
care a fost deþinut în închisori secrete ale CIA, inclusiv
în Polonia, în martie 2003. El ar fi fost deþinut într-o închi-
soare CIA din Bucureºti începând cu 1 octombrie 2004,
fiind transferat ulterior la Guantanamo Bay, unde se aflã
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ºi în prezent. Janat Gul (cunoscut ºi ca Hammidullah),
fost preºedinte al companiei afgane Ariana Airline, cap-
turat în ianuarie 2003 în Lashkargar, Afganistan, a fost
deþinut într-o închisoare secretã a CIA din Bucureºti în
2004, apoi la Guantanamo Bay ºi apoi transferat în Afga-
nistan, la 18 aprilie 2005. Indonezianul Riduan Isamud-
din (cunoscut ºi ca Hambali), presupus membru al Al-
Qaeda ºi bãnuit de organizarea atentatului din 2002 asu-
pra unei discoteci din Bali, a fost capturat la 14 august
2003 în Thailanda, în cadrul unei operaþiuni comune
americano-thailandeze. El a fost deþinut într-o închisoa-
re din Rabat în 2004, precum ºi în România. Transferul
acestuia la Guantanamo Bay a avut loc la 4 septembrie
2006, unde se aflã în continuare. Pakistanezul Khalid
Sheikh Mohammed, presupusul organizator al atacuri-
lor teroriste din 11 septembrie 2011, a fost arestat în
Pakistan la 1 martie 2003. La câteva zile dupã ce l-a arestat,
CIA l-ar fi deþinut în secret în Afganistan, dupã care l-ar
fi transferat în Polonia pentru detenþie secretã ºi intero-
gatorii. Acolo el a fost supus tehnicii de simulare a îne-
cului de 183 de ori. În România el ar fi fost deþinut în
2004. Transferul acestuia la Guantanamo Bay a avut loc

la 4 septembrie 2006 ºi acolo se aflã ºi acum.
Sauditul Abd al Rahim al Nashiri a fost capturat
în Dubai, în octombrie 2002, dus la închisoarea
secretã CIA Salt Pit din Afganistan ºi apoi într-
un alt centru secret din Bangkok, Thailanda,
unde a fost supus tehnicii de simulare a înecu-
lui. Potrivit unui raport al ONU, la 4 decembrie
2002, CIA l-a transportat pe al Nashiri la bordul
unui avion charter cu numãrul de înmatriculare
N63MU din Bangkok cãtre o închisoare secretã
a CIA din Polonia. În Polonia, interogatorii ame-
ricani l-au suspus pe al Nashirii unor tehnici
asimilate torturii. În jurul datei de 6 iunie 2003,
Polonia a asistat Statele Unite la trasferarea lui
de pe teritoriul polonez. Al Nashiri a fost ulterior

deþinut la Rabat, în Maroc, la Guantanamo Bay, în Cuba,
ºi la o altã închisoare secretã a CIA din Bucureºti, înain-
te de a fi dus înapoi la Guantanamo Bay, în septembrie
2006, unde se aflã în continuare. În mai 2011 ºi august
2012, Open Society Justice Initiative a depus o plângere
în numele lui al Nashiri la Curtea Europeanã pentru Drep-
turile Omului împotriva Poloniei ºi României. Yemenitul
Ramzi bin al-Shibh a fost arestat în Pakistan, la 11 sep-
tembrie 2002, ºi în aceeaºi lunã a fost transportat la Ba-
gram, în Afganistan, unde a fost interogat timp de mai
multe zile la un centru CIA. La 17 septembrie 2002 el a
fost transferat din Kabul ºi, dupã o oprire în Amman, în
Iordania, a fost dus într-o închisoare marocanã din afara
Rabatului. El a fost transportat, la 7 martie 2003, într-o
închisoare secretã din Polonia, dupã care a fost dus din
nou la Rabat, la 6 iunie 2003. La 23 septembrie 2003 el a
fost dus la Guantanamo Bay, la 22 martie 2004 în Maroc,
iar la 1 octombrie 2004 a fost transferat într-o închisoare
secretã din Bucureºti ºi apoi iar la Guantanamo Bay. În
total, raportul Open Society Justice Initiative dat publi-
citãþii ieri vorbeºte despre 54 de þãri (25 din Europa, 14
din Asia ºi 13 din Africa) care au ajutat la facilitarea
programului CIA de detenþie, extrãdare extraordinarã ºi
interogare în anii de dupã atentatele teroriste de la 11
septembrie. Raportul identificã 136 de persoane care au
fost deþinute sau transferate de CIA, fiind cea mai extin-
sã listã din prezent, ºi descrie ceea ce este cunoscut în
legãturã cu datele ºi locurile unde au fost deþinute aces-
tea. În decembrie, Curtea Europeanã pentru Drepturile
Omului a gãsit CIA responsabilã de torturarea lui Kha-
lied el-Masri, un cetãþean german rãpit de agenþie ºi dus
în Afganistan, într-un caz de identificare greºitã. Vineri,
o Curte de Apel italianã l-a condamnat pe ºeful departa-
mentului local al CIA ºi alþi doi americani pentru rãpirea
unui cleric radical ridicat de pe strãzile din Milano în
2003 ºi trimis în Egipt. 23 de americani au fost condam-
naþi anterior în acest caz.

USL, bilanþ la doi ani
de la înfiinþare

Uniunea Social Liberala (USL)
ºi-a fãcut ieri, la Parlament,
bilanþul celor doi ani de activita-
te. Reuniunea a început la ora
18.00. Liderii USL au dezbãtut cu
aceastã ocazie, alãturi de parla-
mentari ºi aleºi locali ai formaþiu-
nii, teme precum modificarea
Constituþiei ºi demararea procesu-
lui de regionalizare a României.
Protocolul de constituire a USL a
fost semnat pe 5 februarie 2011, de
cãtre liderul PSD, Victor Ponta,
cel al PNL, Crin Antonescu, ºi cel
al Partidului Conservator, Daniel
Constantin. La 1 septembrie 2011,
magistraþii Tribunalului Bucureºti
au admis cererea de înregistrare
ca alianþã politicã a formaþiunii
Uniunea Social Liberalã.

Europarlamentarii USL
au cerut în plenul PE
încetarea MCV

Eurodeputaþii liberali Ramona
Mãnescu ºi Cristian Buºoi, precum
ºi Corina Creþu, de la PSD, au
cerut luni searã, în sesiunea
plenarã a Parlamentului European
de la Strasbourg, încetarea MCV
pentru România. „Având în vedere
reglementarea ambiguã a MCV,
influenþa politicã, dar ºi faptul cã
durata stabilitã iniþial, de trei ani
de la momentul aderãrii, a expirat,
solicit Comisiei Europene sã
încheie procedura monitorizãrii
României prin MCV”, a afirmat
Mãnescu, în secþiunea alocatã
discursurilor la finalul sesiunii
plenare. Cristian Buºoi a cerut
Comisiei sã corecteze „aspectele
neconforme cu realitatea” din
ultimul raport, publicat pe 30
ianuarie, ºi „sã ofere un calendar
clar de închidere a MCV pentru
România”. La rândul sãu, Corina
Creþu a punctat cã MCV „este
profund nedrept la adresa Româ-
niei ºi Bulgariei, iar acest dezavan-
taj trebuie sã înceteze, fie prin
instituirea unui instrument valabil
pentru toate þãrile membre, fie prin
desfiinþarea MCV”.

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã susþine ideea înfiinþãrii în PSD,
la Congresul din aprilie, a unei funcþii
de preºedinte executiv al partidului.
„Da, poate fi. Problema PSD este cã eu
nu vreau sã confundãm partidul cu Gu-
vernul. Eu, ca preºedinte, sunt prim-
ministru, secretarul general (n.r. – Li-
viu Dragnea) este viceprim-ministru,
ori trebuie la PSD sã rãmânã un secre-
tar general ºi o structurã politicã care
sã funcþioneze - nu împotriva Guver-

Ponta susþine ideea înfiinþãrii funcþiei
de preºedinte executiv la PSD

Premierul Victor Ponta a discutat
ieri, la întâlnirea pe care a avut-o cu
preºedintele Traian Bãsescu înain-
tea ºedinþei CSAT, despre alocãrile
pentru România din bugetul UE pen-
tru  perioada 2014-2020, precizând cã
obiectivul þãrii noastre e sã piardã
cât mai puþin din suma convenitã ini-
þial, de 48 de miliarde euro. „În pro-
punerea iniþialã a preºedintelui Bar-
roso, România avea o alocare bunã,
spre foarte bunã, undeva aproape de
48 de miliarde de euro. Acuma, dacã
nu reuºim sã obþinem cei 48 de mili-
arde de euro - ºi probabil cã va fi
dificil sã-i obþinem pe toþi - e foarte
important sã pierdem cât mai puþin.
Adicã e o mare diferenþã dacã pier-
dem un miliard sau dacã pierdem 10”,

Premierul ºi preºedintele au discutat
ieri despre alocãrile pentru România

din bugetul UE
a susþinut Ponta. El a menþionat cã
mai sunt o serie de aspecte tehnice
în ceea ce priveºte viitoarea alocare
pentru România, care sunt însã foar-
te importante.  „Dincolo de asta sunt
ºi acele lucruri care par tehnice, dar
în realitate sunt foarte importante, ºi
anume: rãmâne TVA pentru proiecte
de infrastructurã eligibilã sau nu, cã
deja înseamnã 24% în plus pentru
proiect sau în minus. În cât timp, în
patru ani sau în ºase ani ajungem la
media europeanã privind plãþile în
agriculturã directe? Putem sã obþi-
nem ceea ce ministrul Daniel Con-
stantin ºi noi ca Guvern ne-am pro-
pus foarte mult, sã avem sume im-
portante pentru irigaþii”, a subliniat
premierul.

nului, dar separat de Guvern. Pentru
cã la un moment dat Guvernul ºi eu,
personal, probabil cã nu vom mai avea
atâta popularitate, ori partidul trebuie
sã meargã dincolo de succesul sau nu
al primului-ministru”, a spus Ponta. În
plus, a menþionat liderul social-demo-
crat, secretarul general al PSD va tre-
bui sã rãmânã la partid ºi sã se ocupe
de problemele de zi cu zi, iar preºedin-
tele executiv ar urma sã fie „numãrul
doi” în partid ºi în Guvern.

Proiectul de buget propus de
Guvern pentru acest an a fost dis-
cutat, negociat ºi agreat cu FMI,
CE ºi Banca Mondialã ºi este per-
fectibil în continuare, dar amenda-
mente nu pot fi acceptate decât
dacã existã o bazã pentru acestea,
a afirmat premierul Victor Ponta ieri,
în plenul Parlamentului. „Proiectul
de buget pe care îl prezentãm as-
tãzi este un proiect discutat, nego-
ciat ºi agreat de partenerii noºtri
internaþionali - FMI, Comisia Euro-
peanã, Banca Mondialã. Este pen-
tru prima oarã dupã 2007 când Ro-
mânia s-a încadrat în norma euro-
peanã de deficit sub 3%. Anul 2013
va reprezenta o consolidare în acest
sens. (...) Nu cred cã bugetul întoc-
mit de Guvern este perfect, cred cã
este perfectibil ºi poate fi îmbunã-
tãþit prin contribuþia dumneavoas-
trã (...)”, a spus Ponta. Acesta a ex-
plicat, totodatã, cã Guvernul a de-

Bugetul pe 2013 a fost agreat
cu FMI ºi prevede menþinerea cotei

unice de impozitare
cis sã menþinã cota unicã de impo-
zitare: „Pentru cota unicã de 16%,
nu am ascuns niciodatã ºi nu voi
ascunde nici în continuare faptul cã,
fiind social-democrat, cred în impo-
zitarea diferenþiatã, însã înþelegerea
politicã pe care s-a bazat formarea
Uniunii Social-Liberale ºi promisiu-
nea fermã fãcutã de noi în campania
electoralã privind pãstrarea cotei
unice se reliefeazã în acest buget ºi
îmi doresc ca mesajul pentru mediul
de afaceri sã compenseze ceea ce,
din punctul de vedere al unui so-
cial-democrat, este mai puþin bine-
venit în ceea ce priveºte zona so-
cialã. Am menþinut cota unicã ºi o
vom menþine în continuare”. Sena-
torii ºi deputaþii au început, ieri di-
mineaþã, dezbaterile la proiectul le-
gii bugetului de stat, parlamentarii
PDL anunþând prin vocea preºedin-
telui Vasile Blaga cã vor vota împo-
triva proiectului.

USL susþine varianta organizãrii referendumului pentru revizuirea Constituþiei
în luna septembrie, iar preºedintele PNL ºi al Senatului, Crin Antonescu, sã devinã
preºedintele Comisiei parlamentare care va întocmi proiectul noii legi fundamen-
tale, a declarat ieri premierul Victor Ponta. „Vom prezenta principalele idei ale USL
privind reforma constituþionalã. (...) Cel care va prezenta aceste principii va fi
domnul Antonescu. Din punctul meu de vedere, ar fi foarte bine ca domnia sa sã
conducã comisia (n.r. - de revizuire a Constituþiei), pentru cã eu am aceastã sarcinã
guvernamentalã. Domnul Antonescu trebuie, ca preºedinte al Senatului ºi în cali-
tatea sa de candidat al USL la viitoarele alegeri prezidenþiale, poate foarte bine sã
acopere politic aceastã dezbatere ºi iniþiativã de modificare a Constituþiei”, a spus
Ponta. Liderii USL au convenit sã susþinã varianta în care referendumul pentru
revizuirea Constituþiei sã aibã loc în luna septembrie, iar pânã la sfârºitul anului ar
urma sã fie validaþi în funcþii noii preºedinþi de consilii regionale, au declarat surse
din USL. Premierul a dezvãluit ieri cã între ideile convenite la nivelul USL este ºi
aceea cã va trebui menþinut principiul preºedintelui ales în mod direct, ca în pre-
zent, pentru cã „are legitimitate”, dar ºi cã „Guvernul rãspunde în faþa Parlamentu-
lui ºi atribuþiile sunt foarte clar delimitate”.

USL vrea referendumul pentru revizuirea
Constituþiei în septembrie



cuvântul libertãþii /3administraþiemiercuri, 6 februarie 2013

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primul chioºc era situat
lângã Liceul Pedagogic, pe
strada „Amaradia” ºi a fost
demolat chiar de proprietar. În
momentul în care a vãzut cã
echipa de demolatori a RA-
ADPFL Craiova, însoþitã de
echipaje de poliþie ºi jandarmi,
acesta a început sã-ºi desfacã
acoperiºul chioºcului, asigurând
autoritãþile cã va finaliza singur
operaþiunea, fãrã a avea nevoie
de ajutorul echipelor. Alte trei
construcþii, tot ilegale, au fost
demolate în cartierul Craioviþa
Nouã. Printre acestea, a fost
dezafectat un bar, de 97 de
metri pãtraþi, care era amplasat
în spatele magazinului Big, un
spaþiu lângã Complexul Segar-
cea, precum ºi un spaþiu
comercial care se gãseºte în
garajele din faþa unui bloc-
turn.

Magazinul din garaj
ªtefan ªtefan, patronul

magazinului a declarat cã,
initial, folosea spaþiul cu
destinaþia de garaj, dar cã, din
1996, l-a reamenajat ºi a
început sã vândã marfã. Aflat
la pensie, omul nu trãieºte doar
din activitatea de comerþ, dar
îºi completa venituri ºi în acest
mod. ”Aveam aici un magazin
general pe care l-am deschis
încã din 1996. Chioºcul l-am
cumpãrat de la Combinat, nu l-
am ridicat eu de capul meu. Au
fost mai multe care au fost
fãcute în 1981, din dispoziþia
primului-secretar al judeþului
Dolj, ca sã-ºi þinã în ele maºini-
le niºte strãini care lucrau la
Combinat. ªi eu l-am cumpãrat
de la intreprindere în 1992, deci
nu e fãcut de mine. ªi am
chitanþã pe el! Dar aveam

Autoritãþile locale au continuat ºi ieri
acþiunea de demolare a construcþiilor ile-
gale. Acþiunea a mers, de aceastã datã,
mult mai repede pentru cã doi dintre pro-
prietari ºi-au dezafectat singuri chioºcuri-
le, iar celelalte douã construcþii au fost
dezmembrate într-un timp-record, demola-
torii municipalitãþii recunoscând cã au
cãpãtat deja experienþã.

Chioºcariada continuã în Craioviþa Nouã!Chioºcariada continuã în Craioviþa Nouã!Chioºcariada continuã în Craioviþa Nouã!Chioºcariada continuã în Craioviþa Nouã!Chioºcariada continuã în Craioviþa Nouã!

contract cu primãria, pentru cã
construcþia era a mea, dar
pãmântul era al ei”, a spus
patronul.

Cine ºi cât plãtea pentru chirie
Acesta le-a mai spus

autoritãþilor cã ºtia cã vor veni
sã-l demoleze, dar cã nu a avut
timp sã îl dezafecteze din
cauza vremii. ”Am primit
somaþie pe 30 decembrie 2012
sã demolez construcþia ºi sã
curãþ terenul. A fost perioada
de iarnã ºi n-am putut, cã l-aº
fi demontat eu, dar n-am avut
timp”. Pe de altã parte,
acesta s-a plâns cã
avea actele în regulã ºi
cã plãtea chirie la
Primãrie. Pe vremea
când folosea spaþiul cu
destinaþia de garaj,
ªtefan ªtefan achita
”cam un milion ºi ceva
de lei vechi pe an”, iar
de când a fãcut maga-
zin, dãdea ”vreo ºase
milioane ºi ceva pe
trimestru”. ”Treaba asta
cu demolarea mi se
pare o mare porcãrie.
Nu zic sã lase orice
baracã pusã pe nu ºtiu
unde, dar nici aºa... Aº
vrea s-o întreb pe
doamna primar cam ce
are de gând sã facã pe
locurile ãstea, de pe
unde a demolat?”.

Demolãri fãrã
incidente

Potrivit directorului
RAADPFL, Radu
Preda, acþiunea de
demolare a decurs mai
repede de aceastã datã
pentru cã ºi muncitorii

s-au deprins, între timp, cu
acest gen de acþiuni. ”Astãzi
am avut o nouã acþiune de
demolare, care a vizat patru
locaþii din municipiul Craiova.
Cu aceastã ocazie, încã patru
chioºcuri care se gãseau ilegal
pe domeniul public au fost
demolate. În douã dintre cazuri,
proprietarii ºi-au dezafectat
singuri, cel puþin parþial, noi
intervenind mai mult pentru a
face curãþenie în zonã. În
celelalte cazuri, colegii mei au
procedat la demolarea integralã
a acestor construcþii. Dupã

experienþele trecute, am învãþat
ºi noi sã ne miºcãm mai
repede, iar lucrurile merg mai
uºor, pentru cã proprietarii ne-
au înþeles demersurile, iar
acum în general ne ajutã. Ca
atare, nu putem vorbi de
incidente cu aceºtia”.

Construcþiile erau ilegale,
asigurã autoritãþile

Autoritãþile susþin cã, în
ciuda celor declarate de
proprietari, aceºtia nu se aflau
totuºi în deplinã legalitate cu
Primãria Craiova, fie nu
plãteau nici o chirie pentru
folosinþa domeniului public sau
aveau contractele de închiriere
deja expirate. ”Situaþia lor
locativã nu o ºtiu, dar atâtat
timp cât s-a emis o dispoziþie
de demolare pe numele lor, cu
siguranþã nu erau în regulã. Fie
nu plãteau chirie, fie aveau
contractele de închiriere
expirate, pentru cã, aºa cum
am spus ºi la precedentele
acþiuni, nu vom inventaria toate
construcþiile din municipiul
Craiova, ceea ce presupune un
volum de muncã foarte mare,
iar pe parcurs, atunci când
apar date noi despre construcþii
aflate în ilegalitate, noi punem
în aplicare dispoziþiile de
demolare semnate de primarul

Craiovei”, a mai spus directorul
Preda.

Toate construcþiile
de pe domeniul public

sunt inventariate
Primãria Craiova inventaria-

zã, în acest moment, toate
construcþiile care se aflã pe
domeniul public pentru a
depista care dintre acestea se
aflã în legalitate ºi care nu.
Cele care nu deþin acte sau au
fost ridicate fãrã a respecta
condiþiile impuse în autorizaþia
de construcþie, eliberatã de
municipalitate, vor fi apoi
demolate, proprietarii primind,
ca ºi acum, somaþii dinainte.
”Lucrãm la o inventariere a
construcþiilor aflate pe dome-
niul public ºi nu discutãm doar
de chioºcuri, ci ºi de balcoane,
de garaje, de spãlãtorii, de
copertine. Pentru cã cei 20 de
ani în care au lipsit în totalitate
regulile de ocupare a domeniu-
lui public îºi fac simþitã prezen-
þa. Probabil o sã dureze ceva
timp pânã ce se va intra în
normalitate, iar oamenii, în
momentul în care efectueazã o
construcþie, de orice naturã ar
fi ea, sã-ºi ia mai întâi avizele
necesare, pentru cã ãsta-i
primul pas”, a precizat Radu
Preda.
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Doi doljeni M. I. ºi ª. G. A., au de-
pus plângeri la Serviciul Judeþean
Anticorupþie Dolj în care îl reclamau
pe un funcþionar al Autoritãþii Rutiere
Române (ARR) Bucureºti cã le-a ce-
rut diferite sume de bani pentru a le
elibera cartele tahograf. Denunþul a
fost fãcut pe 25 ianuarie a.c., în baza
acestuia s-a înregistrat un dosar la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
fiind demaratã cercetarea funcþiona-
rului, Mihail Sorin Bãrbulescu.

Primul dintre denunþãtori, M. I., le-
a declarat anchetatorilor cã Bãrbules-
cu i-a cerut 1.500 lei pentru a urgenta
eliberarea documentului, comunicân-
du-i un cont bancar în care sã fie pusã
suma de bani. Doljeanul a pus în con-
tul precizat suma de bani, însã apoi i-
a mai cerut încã 280 lei ºi alþi 500 lei,
fiindu-i eliberatã cartela tahograf pe
23 ianurie a.c., dupã achitarea celor

Un funcþionar al ARR Bucureºti a
fost arestat preventiv, ieri dupã-
amiazã, pentru luare de mitã, dupã
ce s-a stabilit cã obiºnuia sã cearã
ºoferilor profesioniºti diverse sume
de bani pentru a le urgenta elibera-
rea cartelelor tahograf. A crezut cã

scapã dacã primeºte banii direct în
cont, însã în baza denunþurilor pri-
mite, procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj ºi poliþiºtii
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj l-au prins în flagrant, primind
ºpagã 1.000 de lei.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã poliþiºtii
din Calafat s-au sesizat din oficiu ºi au demarat,
luni, cercetarea Adrianei Lãpãdat, de 58 de ani,
din comuna doljeanã Moþãþei, care, în calitate
casier la un punct de lucru al Bãncii Cooperatiste
„Mihai Viteazul” din Moþãþei, în perioada 2009 –
2013, ºi-a însuºit în mod fraudulos diferite sume
de bani din conturile de depozit ale mai multor
cetãþeni, deschise la unitatea respectivã. “Din
primele cercetãri efectuate de poliþiºti au fost iden-
tificate 30 persoane care au fost prejudiciate cu
sume cuprinse între 500 ºi 20.000 lei, bani care le-
au fost sustraºi din conturi, prejudiciul creat fiind
estimat la peste 100 000 lei. În cauzã s-a întocmit
dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunilor de de-
lapidare, înºelãciune, fals în înscrisuri sub sem-
nãturã privatã ºi uz de fals, cercetãrile fiind conti-
nuate în vederea stabilirii întregii activitãþi infrac-
þionale”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, comisar ºef Adrian Cãpraru.

Localnicii din Moþãþei s-au trezit fãrã econo-
mii în conturi, ba unii dintre ei ºi cu credite ban-
care de care habar nu aveau ºi au aflat cu sur-
prindere cã o cunosc de-o viaþã pe cea care i-a

trei sume.
 Denunþãtorul ª G A a precizat cã a

depus o cerere de eliberare a cartelei
tahograf la sediul ARR Dolj pe 27 de-
cembrie 2012, însã, constatând cã nu
a intrat în posesia acesteia, pe 25 ia-
nuarie a.c. s-a prezentat din nou la
sediul ARR Dolj pentru a se interesa
de  situaþia acestui document. A fost
sfãtuit sã ia legãtura cu un funcþionar
din cadrul ARR Bucureºti, aºa cã a
ajuns sã-l sune tot pe Bãrbulescu, care
i-a cerut 500 lei pentru urgentarea eli-
berãrii documentului. Dupã sesizarea
ofiþerilor anticorupþie, în dupã amiaza
zilei de 25 ianuarie, ª. G. A. a pus în
contul indicat de inculpat cei 500 lei,
însã a fãcut scandal la sediul ARR
Dolj, aºa cã dupã vreo douã ore, Bãr-
bulescu i-a restituit suma depusã prin
Western Union. Cconstrâns de împre-
jurãri, doljeanul l-a sunat din nou, pe

28 ianuarie pe Bãrbulescu, pentru cã
avea nevoie de documente, funcþio-
narul cerându-i din nou suma de 530
lei (500 lei mitã pentru urgentarea eli-
berãrii cardului ºi 30 lei comisionul
rambursãrii acestei sume prin West-
ern Union), în contul deja ºtiut. Dupã
e a depus banii în cont, omul a primit
cartela tahograf.

„Având în vedere modul de opera-
re al inculpatului, mod de operare re-
zultat atât din declaraþiile celor doi de-
nunþãtori dar ºi din exploatarea inter-
ceptãrilor convorbirilor telefonice au-
torizate în cauzã, din care rezulta cã in-
culpatul pretindea sume de bani în sco-
pul urgentãrii eliberãrii cartelei taho-
graf de la mai multe persoane din nu-
meroase judeþe ale þãrii, procurorii au
introdus investigatori sub acoperire în
cauzã, iar luni, 4 februarie a.c., s-a or-
ganizat flagrantul”, dupã cum au co-

municat reprezentanþii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj. Echipa ope-
rativã formatã din procuror ºi ofiþeri an-
ticorupþie au ajuns la sediul ARR Bu-
cureºti, unde, în apropierea Gãrii de
Nord, investigatorul l-a întâlnit pe in-
culpat ºi i-a remis suma de 1.000 lei
care fusese marcatã criminalistic. Bãr-
bulescu a încercat sã scape declarând
cã banii reprezentau, de fapt, o datorie,
însã adus la Craiova, la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj,  a recunos-

cut comiterea faptelor, precizând cã el
pretindea sumele de bani, însã nu avea
în atribuþii procesarea datelor necesa-
re, în vederea eliberãrii cartelelor taho-
graf, el ocupându-se doar de procesa-
rea datelor pentru emiterea atestatelor
profesionale.

Ieri dupã-amiazã Bãrbulescu a fost
prezentat Tribunalului Dolj, care a
admis propunerea procurorilor ºi i-a
emis mandat de arestare pe 29 de zile,
pentru luare de mitã.

A golit conturile de economii ale
bãtrânilor ºi s-a internat la Poiana

Mare ca sã scape de cercetãri
Poliþiºtii din Calafat o cerceteazã pe casiera punctului bancar al Bãncii Coo-
peratiste „Mihai Viteazul” (CreditCoop) din comuna Moþãþei, dupã ce s-a

stabilit cã a golit conturile de economii a 30 de persoane, creând un prejudiciu
de peste 100.000 lei. Ba mai mult, sunt oameni care s-au trezit datori la bancã

dupã ce aceasta a cotractat credite în numele lor. Numai cã, auzind cã s-a
deschis anchetã în acest caz, casiera s-a „îmbolnãvit” subit, ieri dimineaþã, ºi s-

a internat la Spitalul de Neuropsihiatrie Poiana Mare.

lãsat sãraci. Ba mai mult, femeia nu ºi-a iertat nici
rudele, între cei pãgubiþi numãrându-se chiar ºi
unchiul ei. Nicolae Piºleag, de 58 de ani, din
Moþãþei, a povestit cã a avut încredere în ne-
poata lui ºi când l-a chemat sã semneze mai mul-
te documente pe care i le-a pus în faþã, nu ºi-a
fãcut griji: „Am primit 20.000 de lei despãgubiri.
Am zis sã îi pun la bancã pentru zile negre. Acum
nu mai am nici mãcar un leu. Nepoata mea, pe
care eu am crescut-o de micã, m-a lãsat fãrã ni-
mic. Mi-a furat banii din cont, iar acum se ascun-
de de mine”, a spus bãrbatul.

ªi avea dreptate... Prinzând de veste cã s-a
deschis dosar penal pe numele ei, femeia nu s-a
mai prezentat ieri dimineaþã la serviciu. Adriana
Lãpãdat s-a internat la Spitalul de Neuropsihia-
trie din Poiana Mare. Poliþiºtii spun însã cã cerce-
tãrile continuã pentru stabilirea întregii activitãþi
infracþionale a femeii, ºi toate persoanele care au
avut conturi deschise la unitatea bancarã ºi sunt
prejudiciate sunt aºteptate sã depunã plângere,
mai ales cã sunt bãtrâni care s-au trezit cu somaþii
de la bancã, cum cã ar avea de achitat credite de
existenþa cãrora nu ºtiau nimic.

„Eu am de achitat 5.800 de lei. Figurez cu un
credit bancar pe trei ani. Eu sunt bãtrânã mamã,
nu ºtiu carte. Doamna Adriana m-a pus sã sem-
nez niºte acte ºi mi-a spus cã sunt pentru sub-
venþia de la APIA. Eu am crezut-o ºi i-am dat ºi
buletinul. A zis cã mã ajutã ea”, a povestit ºi Elena
Dumitru, o altã localnicã „ajutatã” de Adriana
Lãpãdat. Oamenii spun cã femeia ºi-ar fi luat apar-
tament în Craiova din banii lor ºi îºi fac griji cã nu
vor mai primi nimic înapoi.

Conducerea CreditCoop din Moþãþei a decla-
rat cã i se va desface contractul de muncã func-
þionarei care a furat banii bãtrânilor.

Evenimentul s-a petrecut ieri, în jurul orei
12.00, în plin centru al Craiovei, în apropierea
Palatului Administrativ Dolj ºi a fost generat
de conducãtorul unui taxi care staþiona nere-
gulamentar la intersecþia strãzilor “A. I. Cuza”
ºi “Unirii”. Agenþii Poliþiei Locale aflaþi în zonã
s-au apropiat de taximetristul respectiv, iar unul
dintre agenþi s-a dus la el ºi i-a cerut sã îi prezinte
documentele. Conducãtorul taxiului, un craiovean
de 25 de ani, a pornit maºina cu intenþia de a ple-
ca, agentul s-a aºezat în faþa lui ca sã-l opreascã,
însã a fost luat pe capotã ºi a cãzut pe carosa-
bil. A fost prins însã repede de colegii agentu-
lui agresat, care l-au încãtuºat, l-au dus la
sediul Secþiei 1 Poliþie Craiova, de unde pãr-
þile implicate în incident, dar ºi martorii au ajuns
la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova
pentru cercetãri. ªeful Poliþiei Locale Craiova,

Un agent al Poliþiei Locale Craio-
va a fost luat pe capotã de un taxime-
trist supãrat cã i se ceruserã docu-
mentele pentru verificãri. Incidentul
s-a petrecut ieri, în jurul prânzului,
chiar în centrul Craiovei, în apropie-
rea clãdirii Prefecturii Dolj, iar taxi-
metristul recalcitrant a fost prins, în-
cãtuºat de colegii agentului agresat,
ºi dus la Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova. Oamenii legii îl cer-
ceteazã acum pe taximetrist, un cra-
iovean de 26 de ani, pentru comite-
rea infracþiunii de ultraj.

Octavian Mateescu, a spus cã agentul sãu nu
ºi-a fãcut decât datoria ºi cã gestul taximetris-
tului este extrem de grav. Din fericire, poliþistul
agresat  nu a fost rãnit grav, însã ºeful sãu spu-
ne cã în momentul finalizãrii audierilor la Par-
chet, va fi dus la Spitalul de Urgenþã Craiova
pentru un control amãnunþit. „Taximetristului i
s-au solicitat documentele pentru verificare,
însã în loc sã se conformeze, a vrut sã plece.
Poliþistul meu s-a aºezat în faþa lui, ca sã-l
opreascã, însã a fost luat pe capotã ºi aruncat
pe carosabil. Ceilalþi agenþi l-au prins repede, l-
au încãtuºat ºi l-au dus întâi la sediul Secþiei 1
Poliþie Craiova, apoi la Parchetul de pe lângã
Judecãtorie. A fost identificat, stabilindu-se cã
este vorba despre Ionuþ Liviu Josceanu, de 26
de ani, din Craiova. El spune cã este taximetrist
de o lunã, dar urmeazã sã verificãm acest aspect.
Agentul este bine, sau cel puþin aºa zice el, dar
o sã-l ducem la spital pentru investigaþii”, ne-a
declarat Octavian Mateescu.

Reprezentanþii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova spun cã cercetãrile sunt în fazã
incipientã, iar pânã la ora închiderii ediþiei nu
fusese dispusã nici o mãsurã faþã de taximetrist.
„Pot sã vã confirm faptul cã în cauzã se fac cer-
cetãri sub aspectul comiterii infracþiunii de ul-
traj, însã audierile nu s-au finalizat”, ne-a decla-
rat procuror Nicolae Uncheºelu, purtãtorul de
cuvânt al Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova.
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După un prelungit statu-quo, de
neînţeles în substanţa lui, în sfâr-
şit TVR Craiova are, provizoriu,
director: Anca Dindirică. Într-un
interval de şase luni trebuie să se
ţină concursul pentru ocuparea
acestui post. Cine este Anca Din-
dirică ? Un fost redactor de pro-
grame din 2008, cu un consistent
stagiu anterior de reporter simplu,
inclusiv în presa scrisă.  Cu alte
cuvinte, TVR Craiova, studio teri-
torial care are afluită toată Munte-
nia,  are director o femeie c hiar
extrasă din rândul echipei redacţi-
onale.  Dac ă reprezintă c ea mai
bună soluţie sau doar una tranzi-

MIRCEA CANŢĂR

O ştire : Anca Dindirică,
şefă la TVR Craiova

torie, asta rămâne de văzut, dar o
astfel de desemnare, survenită în
urma unei reorganizări, prefaţată
de testări profesionale, este prefe-
rabilă vidului de autoritate perpe-
tuat atâta vreme. TVR Craiova este
un post public, care în noua con-
figuraţie administrativă, rezultată
prin înfiinţarea regiunilor, va avea.-
..viitor. În peisajul presei din Olte-
nia nu reprezintă deocamdată ceea
ce ar trebui. Din păcate. Cu alte
cuvinte, performanţa globală a stu-
diului este sub nivelul aşteptărilor.
Viciul de concepţie ? Proastă co-
ordonare ? Un răspuns analitic nu
ne interesează. Multe şi melanco-

lice luc ruri se pot spune despre
TVR Craiova, unde, repetăm, nu
se tremură de spaima amânării sa-
lariilor. Rezonabile. În general ca-
lificarea profesională chiar dacă nu
este solidă este totuşi de luat în
seamă şi problema nu este ierarhia
ştirilor, ci platitudinea acestora, iz-
vorâtă din comoditate. Reluarea de
emisiuni, cum am văzut chiar ieri
după-amiază, una realizată de Mar-
cel Stănculeasa, lăbărţată ca să
acopere spaţiu, a devenit o practi-
că uzuală. O problemă este cea a
moderatorilor şi dacă unii cultivă
tonul politicos, comunicativ, fără
a deveni prea familiar, inteligent fără

aroganţă,  seducţia se lasă aştep-
tată.  Buna cuvinţă nu este în
comă, însă predomină o retorică
ţăţească. E o meserie grea în care
calmul, spontaneitatea, farmec ul
personal sunt calităţi decisive,  de
neînlocuit prin hărnic ie tenace
sau simpla bună intenţie.  TVR
Craiova are din păcate ş i o boga-
tă colecţie de incompenteţe adu-
să pe criterii ştiute doar de fostul
director.  Simona Cârlugea,  ca să
dau un exemplu, nu poate f i clo-
nată ş i nici Mirela Giura sau Si-
mona Carauleanu.  De la Anc a
Dindirică se aşteaptă, de bună
seama,  un reviriment. Sesizabil.

A intrat în presă la Cuvântul Li-
bertăţii, acesta es te şi motivul
tabletei de faţă,  ştie c um se face
o ştire, o notă, un c omentariu sau
un interviu. Stăpâneşte limba ro-
mână. Ţine o c arte în mână fără
să o apunce somnul, devreme.  Şi
peste toate e un om normal, de
ec hipă, c eea ce nu e puţin lucru.
Nu musteşte de indic aţii, nu e
roasă de indispoziţii, nu aspiră la
acreală normativă.  Stăpâneşte
dialogul.  N-ar stric a să căpătăm,
prin noile emisiuni informative,
o gură de aer res taurator.  La
modul colegial, merită să aibă
succes  sau baftă,  cum se spune.

A furat aproape 300.000 lei din banii locatarilor

Administrator al
unei Asociaţii de

Proprietari din
Craiova reţinut

pentru delapidare

Poliţiştii Serviciului Investiga-
rea Fraudelor Dolj au introdus-
o, luni, în arestul Inspectoratu-
lui, pentru 24 de ore, pe Elena
Stanciu, de 56 de ani, din Cra-
iova, casieră şi contabilă a Aso-
ciaţiei de Proprietari Nr. 13 din
ca rtie rul cra iovean Lăpuş
Argeş, cercetată pentru săvâr-
şirea infracţiunilor de delapida-
re şi fals în înscrisuri sub sem-
nătură privata. În baza cerce-
tărilor efectuate, poliţiştii au sta-
bilit că, timp de aproape 10 ani,
femeia trecea în registru sume
mai mici decât încasa de la lo-
catarii blocurilor din cadrul aso-

Administratorul Asociaţiei de Propietari
Nr. 13 din cartierul craiovean „Lăpuş
Argeş”, Elena Stanciu, a fost reţinut de
poliţiştii Serviciului de Investigare a
Fraudelor Dolj, în cursul zilei de luni,
pentru delapidare şi fals în înscrisuri sub
semnătură privată. Oamenii legii au
stabilit că, din 2002 şi până în 2011 femeia
şi-a însuşit sistematic din banii achitaţi de
locatari alegându-se în acest fel cu aproa-
pe 300.000 lei. Ieri după-amiază, faţă de
femeie s-a dispus măsura obligării de a nu
părăsi localitatea pentru 30 de zile.

ciaţiei, diferenţa intrând în bu-
zunarele ei.

“În fapt, s-a reţinut că învi-
nuita, în perioada 2002-2011, în-
deplinind cumulativ funcţiile de
administrator, contabil şi casier
la o asociaţie de proprietari din
Craiova, prin falsificarea docu-
mentelor de încasări, respectiv
înregistrarea în mod intenţionat
în registrul de casă zilnic a unor
sume mai mici faţă de cele în-
casate pe baza de chitanţă, pre-
cum şi prin nepreluarea soldu-
rilor zilnice, şi-a însuşit din ges-
tiune, în total, suma de 282.277
lei”, ne-a declarat comisar-şef
Adrian Căpraru, purtătorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Pe parcur-

sul anchetei, în-
cercând să sca-
pe mai uşor, fe-
meia a achitat o
parte din preju-
diciul creat, mai
exact a predat
12.750 lei. Nu-
mai că, pentru a
fi sigur că la un
moment dat se
va recupera tot prejudiciul cre-
at de femeie, procurorul de caz
de la Parchetul de pe lângă Ju-
decătoria Craiova a dispus in-
stituirea sechestrului asigurător
asupra unui apartament ce-i
aparţine Elenei Stanciu, evaluat
la suma de 220.000 lei.

După ce a petrecut noaptea
de luni spre marţi în arestul IPJ
Dolj, femeia a fost dusă pentru
audieri la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Craiova, la finalul
audierii fiind luată decizia pre-
zentării ei la instanţă cu propu-
nere de arestare preventivă. Ju-

decătoria Craiova însă, a respins
propunerea de arestare, dispu-
nând faţă de Elena Stanciu mă-
sura obligării de a nu părăsi lo-
calitatea pentru 30 de zile, după
cum au mai precizat reprezen-
tanţii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Conform Camerei de Conturi
Dolj la nivelul judeþului s-a consta-
tat cã plãþile au fost realizate în pro-
cent de 80,69 % faþã de creditele
bugetare definitive. Cele mai sem-
nificative plãþi efectuate în anul
2011, se regãsesc la titlul ,,Cheltu-
ieli de personal” (324.709 lei, 29,72%
din totalul plãþilor), precum ºi la ti-
tlul de cheltuieli reprezentând „Bu-
nuri ºi servicii” (258.035 lei, 23,61%
din totalul plãþilor). Camera de
Conturi Dolj a desfãºurat un nu-
mãr de 28 de acþiuni de audit finan-
ciar al conturilor de execuþie ale
bugetelor locale, un numãr de douã
acþiuni de control ºi douã de audit
al performanþei. Suplimentar  Ca-
mera de Conturi Dolj a derulat, în
colaborare cu D.G.F.P. Dolj, 52 de
acþiuni de verificare a modului de
respectare a prevederilor OUG 15/
2012, de cãtre unitãþile administra-
tiv - teritoriale care au beneficiat
de prevederile HG 255/2012. Con-
cluzia inspectorilor Camerei de
Conturi Dolj este cã multe din cau-
zele care au afectat fidelitatea ºi re-
alitatea informaþiilor cuprinse în si-
tuaþiile financiare auditate, sunt
„insuficienta preocupare a manage-
mentului pentru buna gestionare a
patrimoniului entitãþii, coroboratã
cu lipsa unor mecanisme de con-
trol intern operaþionale”. „Inciden-
þa ridicatã a abaterilor financiar
contabile constatate cu privire la
organizarea ºi conducerea eviden-
þei tehnico – operative ºi financiar
– contabile, cu implicaþii atât asu-
pra informaþiilor cuprinse în situa-
þiile financiare, precum ºi asupra
calitãþii gestiunii economico – fi-
nanciare, relevã necesitatea de îm-
bunãtãþire a pregãtirii personalului
de specialitate, coroboratã cu dez-
voltarea unor mecanisme eficiente
de control intern, ºi cu superviza-
rea factorului decizional din admi-

Camera de Conturi Dolj a publicat pe
site-ul propriu Raportul public pe anul
2011. În judeþul Dolj, potrivit execuþiei
bugetare prezentate rezultã cã, pe ansam-
blu, veniturile totale au fost realizate în pro-
porþie de 90,79% faþã de prevederile bu-
getare anuale definitive înscrise în buge-
tele locale. Au fost însã ºi nerealizãri sem-
nificative ale veniturilor, potrivit conturi-
lor de execuþie întocmite la 31 decembrie
2011, la categoria de venituri ,,Sume pri-

mite de la UE/alþi donatori în contul plãþi-
lor efectuate ºi prefinanþãri”, unde, faþã de
181.079 mii lei prevederi definitive, s-au
încasat 107.753 mii lei, mai puþin cu 73.326
lei, execuþia bugetarã fiind de numai
59,51%. La fel ºi la capitolul ,,Subvenþii
primite de la bugetul de stat ºi de la alte
administraþii”, unde faþã de 153.528 mii lei
prevederi definitive, s-au încasat 120.743
mii lei, mai puþin cu 32.785 lei, respectiv o
execuþie bugetarã de numai 78,65%.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

nistraþia publicã localã”, se aratã
în Raportul Camerei de Conturi Dolj
pe 2011.

Control finaciar
deficitar

În general, s-a constatat organi-
zarea deficitarã a activitãþii de con-
trol financiar preventiv propriu, prin
nerespectarea obligaþiilor legale
aplicabile – neîntocmirea de check-
list-uri pentru categoriile de opera-
þiuni supuse vizei controlului finan-
ciar preventiv, neîntocmirea ºi neac-
tualizarea registrului cuprinzând
operaþiunile supuse vizei contro-
lului financiar preventiv, neemite-
rea actului administrativ de stabili-
re a limitelor de competenþã, etc.
„Deficienþe s-au consemnat, în toa-
te cazurile, ºi cu privire la punerea
în aplicare a prevederilor O.M.F.P.
nr. 946/2005, pentru aprobarea Co-
dului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/con-
trol intern la entitãþile publice, ºi
pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial, cu consecinþe
directe asupra calitãþii gestiunii
economico – financiare a entitãþi-
lor din administraþia publicã loca-
lã. În ceea ce priveºte auditul pu-
blic intern, a fost constatatã neor-
ganizarea compartimentului de au-
dit intern, contrar prevederilor art.
9 din Legea nr. 672/2002 privind au-
ditul public intern, la toate unitãþi-
le administrativ - teritoriale comu-
nale incluse în programul de acti-
vitate în anul 2012”, se mai aratã în
Raport.

Abateri de la legalitate
ºi regularitate în sumã
de 8.954 mii lei

Raportul Camerei de Conturi
Dolj este unul amplu ºi vom reveni
cu date despre primãriile supuse

controlului. Putem spune, însã, cã
în ceea ce priveºte Calitatea ges-
tiunii economico-financiare, aºa
cum rezultã din situaþia centraliza-
toare a entitãþilor verificate în pe-
rioada 01.01 – 15.11.2012, ºi a mo-
dului de valorificare a abaterilor de
la legalitate ºi regularitate reþinute
în actele de control, putem spune
cã valoarea prejudiciilor constata-
te este în sumã de 8.954 mii lei. Din
valoarea prejudiciilor estimate, în
sumã de 8.954 mii lei, în timpul mi-
siunilor de control/audit, s-a recu-
perat suma de 110 mii lei.  Pentru
prejudiciile constatate, au fost cal-
culate foloase nerealizate la nive-
lul dobânzii de referinþã a B.N.R. în
sumã de 119 mii lei, din care s-a re-
cuperat operativ suma de 9 mii lei.
Principalele abateri de la legalitate
ºi regularitate, care au condus la
producerea de prejudicii se referã
la cheltuielile de personal finanþa-
te din bugetele locale, unde s-au
constatat unele abateri în ceea ce
priveºte plata salariilor, a sporuri-
lor ºi a altor drepturi de personal.

Plãþi nelegale
pentru bunuri
ºi servicii

„În legãturã cu cheltuielile cu
bunuri ºi servicii finanþate din bu-
getele locale, au fost constatate
unele nereguli în ceea ce priveºte
angajarea, lichidarea, ordonanþarea
ºi plata unor astfel de cheltuieli,
cele mai semnificative fiind reþinu-
te la U.A.T.M. Craiova, unde s-au
constatat plãþi nelegale în sumã de
3.704 mii lei, în derularea contractu-
lui cadru ºi a contractelor subsec-
vente, atribuite pentru realizarea
activitãþii de deszãpezire în perioa-
da 2009 – 2013, reprezentând: 2.546
mii lei, diferenþe rezultate prin re-
calcularea tarifelor privind orele de
acþionare ºi staþionare cu amorti-
zare, în funcþie de amortizarea linia-
rã prevãzutã de lege; 127 mii lei,
diferenþe rezultate prin recalcularea
tarifelor privind orele de acþionare
cu amortizare pentru serviciile de
transport zãpadã; 87 mii lei, dife-
renþele rezultate din includerea ne-
justificatã în tariful tehnologic a
cotei de beneficiu de 5%; 944 mii
lei, orele de staþionare decontate
peste limita maximã prevãzutã în
ofertã ºi în contractele subsecven-
te, recalculate în funcþie de tariful
tehnologic cu amortizare stabilit la
control”, mai aratã inspectorii Ca-
merei de Conturi Dolj.

52 de acþiuni comune
cu D.G.F.P. Dolj

Camera de Conturi Dolj a efec-
tuat un numãr de 52 acþiuni comune
cu D.G.F.P. Dolj, de verificare a mo-

dului de respectare a prevederilor
O.U.G. nr. 15/2012 de cãtre primãrii-
le care au beneficiat de prevederile
H.G. nr. 255/2012: „Urmare acþiuni-
lor de verificare întreprinse, s-au în-
cheiat un numãr de 52 note de con-
statare, din care reiese cã, din totalul
sumelor alocate UAT de pe raza ju-
deþului Dolj, în valoare de 22.998 mii
lei: au fost efectuate cheltuieli cu res-
pectarea prevederilor legale în sumã
totalã de 70 mii lei (0,3%); au fost
efectuate cheltuieli cu încãlcarea

destinaþiilor legale în sumã totalã de
3.005 mii lei (13,07%); nu a fost utili-
zatã suma de 19.923 mii lei (86,63%),
din care, la data controlului, 391 mii
lei, se aflau în conturile de disponibil
ale bugetelor locale”. În toate cazuri-
le, au fost întocmite note de consta-
tare semnate bilateral, prin care s-au
stabilit, pe lângã situaþia de fapt pri-
vind utilizarea sumelor din fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guver-
nului, ºi mãsurile ce se impun a fi
luate pentru intrarea în legalitate.
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Banca Comercialã Romanã
(BCR) a vândut deja, în mai pu-
þin de 3 luni de la lansare,
100.000 de noi pachete de cont
curent, primele produse de pe
piaþa bancarã româneasca, ce

oferã servicii inovatoare ºi ac-
ces gratuit la contul curent prin:
cardul de debit ce poate fi emis
instant odatã cu deschiderea
pachetului fãrã a mai fi nevoie
de a astepta 5 zile pentru emite-

În mai puþin de 3 luni de la lansare
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

re; noul serviciu de Tranzacþii
Mobile care funcþioneazã pe ori-
ce tip de telefon mobil, din ori-
ce reþea ºi fãrã sã fie nevoie de
acces la internet; o nouã meto-
dã de autentificare simplifica-

tã, doar pe baza
unui username
ºi a unei parole
pentru Internet
ºi Phone ban-
king.  “ Clientul
are practic ban-
ca în buzunar
sau pe birou, nu
mai este obligat
sã se deplaseze,
ci poate efectua
tranzacþiile di-
rect de acasã ºi
din orice locaþie
s-ar afla, fie de
pe calculator

sau de pe telefon. Cel mai im-
portant aspect este acela cã ofe-
rim acces gratuit la conturile
clienþilor prin toate canalele ban-
care, indiferent de pachet, la
preþuri fãrã concurenþã”, a de-

clarat Cãtãlina Zincenco, ºef
departament, Produse de Econo-
misire ºi Investiþii,  BCR.

Acces gratut
Banca oferã clienþilor sãi trei

variante de pachete de cont cu-
rent ºi anume: ClasiCont BCR -
cel mai accesibil pachet care
oferã acces la contul clientului
deschis la BCR, ExtraCont BCR
– pentru persoanele active, care
plãtesc facturi, transferã bani ºi
constituie depozite, inclusiv
prin internet ºi telefon ºi Total-
Cont BCR – care este un pa-
chet dedicat clienþilor pasionaþi
de plata cu cardul ºi de utiliza-
rea internet bankingului, oferind
un numãr nelimitat de tranzac-
þii intra ºi interbancare cu co-
mision zero. Pe langã accesul
gratuit la contul curent, noile
pachete ofera posibilitatea de a
plãti facturile sau de a efectua
tranzacþii printr-o serie de ca-
nale directe, cu economie de
timp si bani pentru clienti: cu

cardul la orice bancomat BCR,
ghiºee automate, maºini multi-
funcþionale; utilizând serviciul
Tranzacþii mobile, beneficiind în
premierã pe piaþa din România
de opþiunea de a transfera bani
cãtre un numar de telefon mo-

bil;   Click 24Banking BCR
(www.24banking.ro) ;  Alo
24Banking BCR (apelabil gratuit
la InfoBCR: 0800.801. BCR
(0800.801.227) ºi nu în ultimul
rând, plãþi automate prin Direct
Debit ºi Standing Order.

Sãptãmâna trecutã, Comisia
Europeanã a fost gazda celei de-a
cincea Conferinþe la nivel înalt pri-
vind Politica spaþialã europeanã,
intitulatã “Construcþia unui In-
strument Global pentru Provocãri
Globale”. Evenimentul s-a bucu-
rat de susþinerea unui numãr ridi-
cat de factori de decizie la nivel
european, printre aceºtia numãrân-
du-se preºedintele Comisiei Euro-
pene José Manuel Barroso, vice-
preºedintele Comisiei Europene,
Antonio Tajani, preºedintele
Consiliului European Herman Van
Rompuy, preºedintele Parlamentu-
lui European Martin Schulz ºi Di-
rectorul general al Agenþiei Spaþi-

Inspectorii vamali de la Biroul
Vamal Calafat, acþionând în baza
analizei de risc, în colaborare cu
poliþiºtii de frontierã, au proce-
dat la efectuarea unui control
amãnunþit asupra unui microbuz-
 polonez, care circula pe ruta
Grecia-Polonia.

Ca urmare a acestui control,
inspectorii vamali au reþinut 6.
780 bucãþi þigarete mãrcile Gold
Mount, Raquel, Le Blanc, Bever-
ly ºi Elegance, netimbrate ºi fãrã
documente de provenienþã.  Þi-
garetele au fost descoperite în

ale Europene,
Jean-Jacques
Dordain. Confe-
rinþa a avut ca
scop examinarea
ºi dezbaterea sta-
diului programe-
lor spaþiale lansa-
te de Uniunea Eu-
ropeanã, cum ar fi
EGNOS, Galileo
ºi GMES rezulta-
te din cooperarea
dintre Uniunea
Europeanã ºi
Agenþia Spaþialã
Europeanã.

Aplicaþii de tehnologie spaþialã
Europarlamentarul Marian-

Jean Marinescu, invitat la dezba-
teri în calitate de vice-preºedinte
al Grupului PPE din Parlamentul
European ºi raportor al Parlamen-
tului European pentru regulamen-
tul programelor Galileo i EGNOS,
a subliniat importanþa dezvoltãrii
infrastructurii spaþiale ºi a adop-
tãrii unor mãsuri concrete în acest
sens. ”Este o realitate cã infras-
tructura spaþialã este invizibilã.
Trebuie sã o facem  vizibilã în via-
þa de zi cu zi a cetãþenilor. Capito-
lul cel mai important al strategiei
spaþiului UE ar trebui sã fie unul
orientat spre rezultate: aplicaþii,

contribuþia la creºterea economiei,
îmbunãtãþirea vieþii cetãþenilor,
precum ºi, bineînþeles, noi tehno-
logii.  Pe baza obiectivelor pe care
le-am decis, trebuie sã propunem
o legislaþie care sã genereze, prin
intermediul aplicaþiilor de tehno-
logie spaþialã mai multã eficienþã
în diferite domenii ale economiei.
Programele Galileo ºi EGNOS re-
prezintã un potenial vast pentru
industrie ’i noi locuri de muncã
în Europa”, a precizat vicepreºe-
dintele PPE.

O activitate eficientã,
orientatã spre rezultate

Marian-Jean Marinescu a rea-
mintit celor prezenþi cã actorii im-
plicaþi în guvernarea politicii Spa-
þiale europene trebuie sã îºi coor-
doneze eforturile pentru a desfã-
ºura o activitate eficientã orienta-
tã spre rezultate. ”Avem nevoie de
prevederi concrete ºi de asigurãri
cã toate entitãþile implicate în sis-
temul de guvernanþã - Comisia
Europeanã, Agenþia GNSS Euro-
pean, Agenþia Spaþialã Europea-
nã, agenþiile naþionale, precum ºi
agenþiile specializate, cum ar fi
EUMETSAT-coopereazã într-o
manierã eficientã ºi pe termen
lung”, a mai spus deputatul Eu-
ropean. De asemenea, Comisia
Europeanã manifestã un interes
real în dezvoltarea politicii spaþia-
le a UE, venind cu propuneri con-
crete în cadrul programelor Ga-
lileo, EGNOS ºi GMES, cum ar
fi pachetul de 1,4 miliarde de
euro, propus pentru a finanþa pro-
iecte de cercetare, dezvoltare ºi
inovaþie în cadrul programului
”Orizont 2020”.

Marian Jean Marinescu, vice-preºedinte al Grupului PPE.
”UE trebuie sã-i înveþe pe oameni sã atragã viitorii ingineri, sã

rãspândeascã informaþiile despre de navigaþia europeanã prin sate-
lit, sã propunã un set de stimulente pentru toi utilizatorii, în scopul
de a implementa tehnologiile derivate din Galileo ºi EGNOS. Agen-
þiile naþionale ar putea veni cu propuneri concrete în acest sens,
astfel încât Comisia ar putea armoniza iniþiativele provenind din
statele membre, ºi sã defineascã o viziune a UE”

bagajele ºoferului polonez ºi a
celor doi cetãþeni polonezi ºi un
cetãþean sirian, pasageri ai mi-
crobuzului,  ascunse printre
efectele personale, în scopul
sustragerii de la controlul vamal.
Pentru încãlcarea prevederilor
fiscale ºi vamale în vigoare, cei
patru cetãþeni au fost sancþionaþi
cu amenzi în cuantum de 20.
000 lei ºi reþinerea în vederea
confiscãrii a þigaretelor netimbra-
te. Valoarea þigaretelor reþinute se
ridicã la aproximativ 1.020 euro
(4.410 lei).

Echipele mobile din cadrul Direcþiei Regionale pentru Accize ºi
Operaþiuni Vamale Craiova ºi direcþiilor judeþene pentru accize ºi
operaþiuni vamale Argeº, Dolj, Gorj, Olt, ºi Vâlcea, în urma acþiuni-
lor de control desfãºurate la începutul acestei sãptãmâni, au reþinut
în vederea confiscãrii 400 bucãþi þigarete fãrã documente de prove-
nienþã ºi au aplicat  amenzi în cuantum de 15.300 lei.
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Calafat: Þigarete netimbrate,
reþinute de inspectorii vamali
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Potrivit reprezentanþilor Casei de
Asigurãri de Sãnãtate (CAS) Dolj, în
luna ianuarie a.c. au fost prescrise
164.987 reþete electronice de cãtre un
numãr de 588 medici. Dintre acestea,
157.325 reþete electronice au fost
prescrise online, 2.227 reþete electro-
nice au fost prescrise offline la cabi-
net, iar 5.435 reþete electronice au
fost prescrise offline la domiciliu.
Totodatã, au fost eliberate în luna
ianuarie un numãr de 149.096 de
reþete electronice de cãtre 172 de
farmacii aflate în relaþie contractualã
cu CAS Dolj.

Din ianuarie reþeta electronicã
a devenit obligatorie

Dupã ce timp de mai bine de
jumãtate de an, medicii au avut de
ales între a prescrie medicamente pe
hârtie sau în format electronic, înce-
pând cu primele zile ale lunii ianuarie
a.c., reþeta electronicã a devenit
obligatorie. În judeþul Dolj, situaþia în
ceea ce priveºte prescrierea reþetelor
electronice s-a schimbat radical în
ultima jumãtate de an. Astfel dacã în
iulie, odatã cu lansarea sistemului,
erau prescrise doar 632 de reþete
electronice de un numãr de 66 medici,
în prezent s-a ajuns la peste 160.000

În prima lunã în care reþeta electronicã a devenit obligatorie,
medicii ºi farmaciºtii din judeþul Dolj au eliberat un numãr re-
cord de prescripþii medicale. Chiar dacã, la un moment dat, exis-
tau anumite temeri, cadrele medicale au reuºit sã se adapteze la
noul format de reþetã, astfel încât prescrierea sau eliberarea pre-
scripþiei electronice nu a ridicat probleme deosebite.
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de reþete prescrise. O evoluþie asemã-
nãtoare s-a înregistrat ºi în cazul
farmaciilor.

Aceastã creºtere a venit dupã ce,
timp de câteva luni, atât medicii, cât
ºi farmaciºtii doljeni s-au vãzut
nevoiþi sã treacã peste o serie de
sincope care au apãrut în sistem.
Probleme au fost la prescrierea
reþetelor electronice. Spre exemplu,
reprezentanþii CAS Dolj au constatat
cã o parte din medicii de familie, care
aveau alte aplicaþii, întâmpinã proble-
me de conectare la Sistemul Informa-
tic Unic Integrat. De asemenea, unii

medici au sesizat discordanþe în ceea
ce priveºte calitatea de asigurat.
Problemele respective, semnalate de
furnizori, au fost soluþionate la nivelul
Casei de Asigurãri de Sãnãtate Dolj,
pentru a nu se înregistra disfuncþio-
nalitãþi în procesul de integrare a
reþetei electronice.

„Nu au existat probleme deosebite
în prescrierea sau eliberarea

prescripþiei electronice”
De altfel, în vederea funcþionarii în

condiþii optime a prescripþiei electroni-
ce, furnizorii au fost înºtiinþaþi sã preia
în sistem propriu un calup suficient de
mare de serii ºi numere de prescripþii

electronice -
instalate ºi
disponibile
pentru prescrie-
re -, sã pretipã-
reascã un numãr
suficient de
mare de pre-
scripþii electroni-
ce „offline la
domiciliu”,
acoperitor
pentru cel puþin
o lunã, asigurân-
du-se astfel
continuitatea

prescrierii chiar ºi în situaþii limitã.
Spitalele pot elibera prescripþii

electronice, în caz cã nu au conexiune
internet, pe formularele pretipãrite
„offline la domiciliu”.

Prescripþiile electronice „offline la
cabinet” sau „offline la domiciliu” sunt
la fel de valabile pentru eliberare ca ºi
prescripþiile electronice „online”. „De
când s-a utilizat în exclusivitate
prescripþia electronicã, respectiv 1
ianuarie a.c., în judeþul Dolj, nu au
existat probleme deosebite în prescrie-
rea sau eliberarea prescripþiei electro-
nice. Reamintim cã, pentru orice
problemã apãrutã în prescrierea sau
eliberarea reþetei electronice sau
pentru informaii, furnizorii de servicii
se pot adresa la numãrul de telefon
0784.273.425, sau la adresa de e-mail
reteta_electronica@casdj.ro,
urmând sã primeascã rãspuns în cel
mai scurt timp”, a declarat Daniela

Gheorghe, purtãtor de cuvânt al Casei
de Asigurãri de Sãnãtate Dolj.

Prescripþia electronicã,
împotriva fraudelor

Printre avantajele noului sistem,
prezentate în mai multe rânduri, se
numãrã ºi acela cã reprezentanþii CAS
pot verifica dacã prescrierile medicilor
se regãsesc în ce elibereazã farmacii-
le la preþuri compensate. În plus, un
alt avantaj subliniat de autoritãþi este

acela cã reþeta electronicã reduce
considerabil riscul erorilor de prescrie-
re, venind astfel în sprijinul pacienþilor.

Spre exemplu, dacã sunt prescrise
medicamente incompatibile între ele,
medicul este avertizat. La fel se
întâmplã ºi dacã doza prescrisã
pacientului este prea mare sau dacã
nu se respectã regulile impuse de
sistemul de decontare. De asemenea,
datele pacientului sunt protejate,
diagnosticul fiind tipãrit codificat.

48,5 milioane de lei investite
în implementarea reþetei electronice

Implementarea reþetei electronice
este parte a unui proiect a cãrui
valoare totalã este de 48.549.000 lei,
din care asistenþa financiarã neram-
bursabilã este de 31.792.000 lei. Pânã
în iunie 2012, valoarea totalã plãtitã
pentru construcþia sistemului ºi servicii
auxiliare prevãzute în contractul de

finanþare a fost de 45.063.835,80 lei.
Contractul pentru Sistemul Informa-

tic de Prescripþie Electronicã (SIPE) a
fost demarat la data de 1 februarie
2012. La începutul lunii mai 2012 a
fost finalizatã dezvoltarea ºi testarea
sistemului, iar în iunie 2012 au fost
efectuate teste de cãtre producãtorii
de aplicaþii software dedicate medici-
lor prescriptori ºi farmaciilor. Lansa-
rea propriu-zisã a sistemului a avut loc
la începutul lunii iulie anul trecut.
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Seară Beethoven, cu pianista Adela Liculescu

Emil Constantinescu vine la
„Întâlnirile SpectActor”

Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman”

 Expoziţie de carte Geo Bogza –
105 ani de la naşterea scriitorului

La Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman” se des-
chide astăzi o expoziţie de carte dedicată lui Geo Bogza (1908-
1993) – scriitor, jurnalist, creator al reportajului literar româ-
nesc, poet, teoretician al avangardei şi autor al câtorva din
textele ei definitorii –, la împlinirea a 105 ani de la naştere.
Între volumele expuse se numără Cartea Oltului (1985), Ţara
de Piatră (1951), Ţări de piatră, de foc şi de pământ (1939),
Cântec de revoltă, de dragoste şi moarte (1945) ş.a.

 Elevii, implicaţi în campania
de prevenire a traficului de persoane

Tot astăzi, ora 13.00, Sala „Adrian Păunescu” a instituţiei
găzduieşte activitatea cu tema „Doar TU contezi! Profilul
victimei traficului de persoane”, realizată în colaborare cu
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Cen-
trul Regional Craiova şi cuprinsă în campania locală de in-
formare şi conştientizare în domeniul prevenirii traficului de
persoane „Cărţile salvează suflete. Traficul de persoane
distruge vieţi!”, care se va desfăşura pe tot parcursul anului
şcolar 2012-2013. Inspectorul de specialitate Anca Amza şi
psihologul Mădălina Bîrcină vor discuta cu elevi de la Cole-
giul Economic „Gheorghe Chiţu” despre prevenirea trafică-
rii şi exploatării de orice fel a tinerilor.

 Despre pictorul Nicolae Dărăscu,
la Colocviile de artă plastică 

Începând cu ora 17.00, la Secţia audio-video a bibliotecii se
desfăşoară Colocviile de artă plastică românească realizate de
artist plastic Cristina Oprea. Va fi prezentată creaţia lui Nicolae
Dărăscu  (n. 18 februarie 1883 – d. 14 august 1959), pictor
român influenţat de curentele impresionism şi neoimpresionism,
dar şi acuarelist. În a doua parte a întâlnirii este invitat să-şi
prezinte ultimele realizări artistul Ghiţă Bebică, membru al Ce-
naclului „Constantin Brâncuşi” din Craiova. 

Încă un volum al poetul brazilian
Marco Luchesi lansat la Craiova

„Chinezii”, cu Claudiu Bleonţ,
pe scena TNC

S p e c t a c o l u l
„Chinezii”, după un
text al romancieru-
lui şi dramaturgului
englez Michael Fra-
yn, în regia şi sce-
nografia lui Mircea
Corniş teanu,  va fi
reluat în 16, respec-
tiv 17 februarie, într-
o nouă distr ibuţie.

Astfel, rolul interpretat până în prezent de actorul George Ale-
xandru va fi preluat de Claudiu Bleonţ, care va juca alături de
Cerasela Iosifescu într-o comedie spumoasă, antrenantă, cu
răsturnări neprevăzute de situaţie. Cele două reprezentaţii (re-
alizat în parteneriat cu Centrul Cultural „Jean Bart” din Tul-
cea) vor avea loc la Sala „Ion D Sîrbu” a TNC. „Chinezii”
este o piesă într-un act, din patru părţi (una dintre ele pusă în
scenă cu cei doi amintiţi actori), fiind montată în anul 1970,
sub numele „The Two of Us”. Spectacolul s-a jucat pentru
prima dată la Teatrul Garrick, unul din cele mai vechi şi mai
importante tea-tre dramatice din Londra, în distri-buţie avân-
du-i, la vremea aceea, pe Richard Maracini şi Lynn Redgrave.

„Hai la hora oltenească” –
spectacol în premieră al
Ansamblului „Maria Tănase”

Ansamblul Folcloric „Maria
Tănase” va prezenta miercuri,
27 februarie, ora 18.00, pe sce-
na Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”, premiera spectacolu-
lui „Hai la hora oltenească”. Vă
vor încânta soliştii Niculina Stoi-
can, Mariana Ionescu Căpitănes-
cu, Petrică Mîţu Stoian, Filuţa
Bogdan, Marcu Nicolici, Marius
Măgureanu, Manulea Motocu,
Liliana Popa şi Aneta Şişu, invi-
taţi fiind interpreţii Mirela Zisu,
Marcela Fota, Liviu Dică şi Cris-
tian Bănăţeanu. Acompaniamen-
tul spectacolului va fi susţinut de

orchestra ansamblului, sub conducerea muzicală a maestru-
lui Nicu Creţu, iar coregrafia va fi realizată de maestrul Ionel
Garoafă. Spectacolul va fi prezentat de Sandu Pop alias Văru’
Săndel. Biletele vor fi puse curând în vânzare la Agenţia Tea-
trului Naţional, la preţul de 30 de lei.

Editura „Aius” şi revista „Mozaicul”
vă invită mâine, 7 februarie, ora 12.00,
în Sala „Nicolae Romanescu” a Biblio-

tecii Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman”, cu prilejul lansării volumului
„Surâsul haosului” al poetului brazi-
lian Marco Luchesi. Traducerea cărţii
îi aparţine lui George Popescu, iar gra-
fica este realizată de Viorel Pîrligras.
Alături de aceştia, vor vorbi despre
volum Petrişor Miltaru şi Mihai Ene,
iar actorul Emil Boroghină, ca şi au-
torul, vor citi versuri.

Nu este prima carte pe care po-
etul Marco Luchesi o aduce în faţa
publicului craiovean: în februarie
2003 şi-a lansat, tot la Biblioteca
Judeţeană, primul volum în limba
română, intitulat „Grădinile som-

nului” (Editura „Scrisul Românesc”),
iar în octombrie 2005 şi-a prezentat alte
două lucrări, „Hyades” şi „Prietenie

la patru mâini” („Autograf MJM”).
Marco Lucchesi s-a născut la Rio

de Janeiro, părinţii săi fiind italieni, iar
în prezent predă Literatura italiană şi
comparată la Universitatea Federală
din oraşul natal. A fost directorul re-
vistei „Poesia Sempre”, editată de Bi-
blioteca Naţională, distins cu Medalia
Camerei de Comerţ din Lucca (Ita-
lia), cu Premiul Prometeo d’Argento
al Preşedintelui Republic ii Italiene,
Carlo Azeglio Ciampi, şi cu Premiul
Ministerului Bunurilor Culturale de la
Roma, ca şi cu Meritul Uniunii Brazi-
liene a Scriitorilor. A publicat mai multe
volume, s-a ocupat de traducerea unor
importante lucrări, opera sa fiind tra-
dusă, la rându-i, în germană, spanio-
lă, persană şi română.

Născută la Craiova, în anul 1993,
Adela Liculescu a absolvit Liceul de
Artă „Marin Sorescu” din Craiova
(promoţia 2012), unde a studiat pia-
nul sub îndrumarea profesoarei Mari-
ana Ilie (până în clasa a X-a) şi, apoi,
a maestrului Mihai Ungureanu, solist
concertist al Filarmonicii „Oltenia” din
Craiova. În prezent, este studentă la
Universität für Musik und darstellen-
de Kunst din Viena, la clasa de pian a
profesorului Martin Hughes. În pe-
rioada 2001-2012, a participat la mai
multe ediţii ale unor cursuri de măies-
trie interpretativă, unde a lucrat cu pia-
nişti din Germania, Austria,  Marea
Britanie, Elveţia, Franţa şi România.

A susţinut recitaluri şi concerte pe
scene renumite din ţară, dar şi din
străinătate: Gasteig – München,  Bad
Tölz, Murnau (Germania) , Palatul
Albrizzi din Veneţia, Vila Carlotta din
Tremezzo – Como, Aymaville,  Me-
rano, Montepulciano, Arezzo (Italia),

Craioveancă de origine, în prezent s tudentă la Uni-
vers ität für Musik  und darstelle nde Kunst din Vie-
na, Ade la Liculescu s us ţine astă-s eară, de  la ora
19.00, în cadrul s tagiunii de muzică de  cameră, un
recital de  pian pe scena Filarmonicii „Oltenia”. Tâ-
năra muziciană interpretează câteva creaţii de Lud-
wig van Be ethove n: Sonata în Do major, op. 2, nr. 3;
Variaţiuni („Eroica”) şi Fugă în Mi bemol major, op.
35; Sonata în Fa minor, op. 57, „Appassionata”. Pre-
ţul biletului pentru recital es te 10 lei, cu reducere la
jumătate pentru e levi, studenţi şi pensionari.

Viena (Austria), Aix-
en-Provence (Fran-
ţa),  Gdańsk (Polo-
nia) ş.a. A fost invitată în repetate
rânduri la Sala Radio „Alfred Alessan-
drescu” din Bucureş ti pentru a susţi-
ne minirecitaluri transmise în direct
pe postul naţional Radio România Cul-
tural, în c adrul emisiunii „Muzicieni
de azi… muzicieni de mâine…”. De
asemenea, a concertat în cadrul mani-
festărilor artistice desfăşurate în Piaţa
Festivalului „George Enescu” (2007),
precum şi la Festivalul Naţional „Tine-
re Talente” – Râmnicu Vâlcea (2006,
2009, 2012), Festivalul Internaţional al
Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e
frumoasă!” – Bucureşti (2008), Festi-
valul SONORO – Bucureşti (2010 şi
2011), Festivalul „Enescu şi muzica
lumii” – Sinaia (2012).

Palmaresul său competiţional es te
deja unul impres ionant: Premiul I la
Concursul „Elena Rombro-Stepa-

now  Klavierw ettbew erb” (Viena,
2012); Premiul I  la Olimpiada Naţi-
onală de Interpretare Instrumentală
(2007,  2009-2012); Marele Premiu
la Concursul Internaţional „Craiova-
Piano” (2006-2012); Premiul I  la
Concursul Internaţional de Pian „Carl
Filtsc h” – Sibiu; Premiul I la Con-
cursul „Rovere d’Oro” (San Barto-
lomeo al Mare/Italia, 2006) ş .a. Ca
bur s ier ă SoNo Ro (20 10,  20 11,
2012),  precum şi ca laureată a Con-
cursului „Premiile Orange pentru ti-
neri muzicieni”, Adela Lic ulescu a
avut ocazia să interpreteze muzică
de cameră în compania unor artiş ti
consac raţi, prec um Domenic o Nor-
dio, Diana Ketler, Alexander Sitko-
vetsky,  Corinne Chapelle,  Natalia
Lomeiko,  Răzvan Popovic i,  Erich
Oskar Hütter,  Julian Arp etc.

Născut la 19 noiembrie 1939, la Ti-
ghina (astăzi Republica Moldova), Emil
Constantinescu este Doctor în Geolo-
gie al Universităţii din Bucureşti şi Doc-
tor čs Sciences al Universităţii Duke,
din SUA. În prezent, este profesor la
Şcoala Doctorală a Universităţii bucu-
reştene. Este autor a 12 cărţi de specia-
litate şi peste 60 de studii în cele mai
importante reviste ştiinţifice din ţară şi
din lume. Este membru de onoare şi
membru ales al Societăţilor geologice şi
mineralogice din Marea Britanie, Ger-
mania, SUA, Grecia şi Japonia, al So-
cietăţii de Geografie din Franţa şi al So-
cietăţii „National Geographic” din SUA.

A fost distins cu Premiul Academiei
Române (1980); Palmas Academicas
Marele Colan de Aur,  conferit de
Academia Braziliană de Litere, Rio de
Janeiro (2000); medalii de aur şi ono-

Fostul preşedinte al României
(1996-2000) Emil Constantines-
cu este invitatul lunii februarie
la Teatrul Naţional „Marin
Sorescu”. Acesta va susţine
duminică, 10 februarie, de la ora
11.00, în cadrul „Întâlnirilor
SpectActor”, conferinţa cu titlul
„Ieşirea din labirint”.

rifice ale Universităţii Comenius din
Bratislava, Universităţii Caroline din
Praga ş i Universităţii din Sao Paolo;
medalii conferite de Institutul Naţional
de Ştiinţe şi Arte din Franţa, Universi-
tatea Paris-Sorbonne şi Universitatea
din Amsterdam etc. Este Doctor Ho-
noris Causa al Universităţilor din Lič-
ge, Atena, Montréal, New Delhi, Bei-
jing, Ankara, Sofia, Maribor, Chiţinău,
Bangkok, Astana şi al Ecole Normale
Supérieure – Paris.

Sub conducerea lui Emil Constanti-
nescu, CDR a câştigat în 1996 alegeri-
le locale şi parlamentare, iar acesta a
fost ales, prin vot direct, preşedintele
României. După încheierea mandatu-
lui, în decembrie 2000, şi-a reluat acti-
vitatea universitară şi demersurile pen-
tru consolidarea rolului organizaţiilor
neguvernamentale. 
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Fostul procuror general al Tehe-
ranului, apropiat al preºedintelui Mah-
moud Ahmadinejad, a fost arestat luni
searã, a raportat marþi media oficialã
iranianã, fãrã a furniza alte explicaþii.
Ahmadinejad a atacat violent puterea
judecãtoreascã, afirmând cã este vor-
ba de „un act hidos”. „La întoarcerea
mea la Teheran mã voi ocupa de
aceastã afacere” a spus preºedintele,
înainte de a se deplasa la Cairo, unde

urma sã participe la summitul Orga-
nizaþiei de Cooperare Islamicã (OCI).
Said Mortazavi (foto), acum în frun-
tea organismului de securitate socia-
lã, a fost arestat la ora 23 (19 GMT),
în momentul în care pãrãsea biroul,
fiind încarcerat noaptea la închisoa-
rea Evine, în nordul Teheranului, po-
trivit presei. Ex-procurorul general al
Teheranului este vizat într-o anchetã
judiciarã pentru rolul sãu în moartea,

la închisoarea Khahrizak (sudul Te-
heranului), mai multor manifestanþi
arestaþi în cursul protestelor care au
urmat realegerii contestate a lui Ah-
madinejad, în 2009. În urma decese-
lor, Ghidul Suprem iranian, ayatolla-
hul Ali Khamenei, a intervenit perso-
nal pentru a ordona închiderea cen-
trului de detenþie. Said Mortazavi a
fost duminicã în centrul unei dezba-
teri aprinse în parlament. Preºedinte-
le Mahmoud Ahmadinejad ºi preºe-
dintele Parlamentului, Ali Larijani, s-
au acuzat reciproc de corupþie, ne-
potism, imoralitate, acuzaþii fãrã pre-
cedent între doi lideri în rãzboi des-
chis de mai multe luni. Ahmadinejad
a difuzat imagini video în care, potri-
vit lui, Fazel Larijani, unul dintre cei
patru fraþi ai preºedintelui Parlamen-
tului, îi cere lui Said Mortazavi mitã
comisioane ilegale în contrapartidã la
susþinerea politicã a fraþilor sãi. Fazel
Larijani a denunþat o conspiraþie, spu-
nând cã va depune plângere împotri-
va lui Ahmadinejad ºi Mortazavi. De-
putaþi ºi membri ai puterii judecãto-
reºti au criticat distribuirea filmului
menþionat, explicând cã este interzis

sã se facã înregistrãri fãrã consimþã-
mântul oamenilor ºi fãrã mandat ju-
diciar. Preºedintele Ahmadinejad a
denunþat arestarea lui Mortazavi. „O
persoanã (Fazel Larijani) a comis o
infracþiune, dar altcineva (Said Mor-
tazavi) este arestat ºi este un act hi-
dos”, a spus el, potrivit agenþiei Irna.
Situaþia este inflamatã. Unul dintre fraþii
preºedintelui Parlamentului, ayatolla-
hul Sadegh Larijani, este ºeful autori-
tãþii judiciare. „Puterea judiciarã apar-
þine poporului ºi nu este o societate
specialã familialã”, a spus acesta. Fa-
milia Larijani are multã putere în viaþa
politicã iranianã. În afarã de Ali ºi Sa-
degh, Mohamad Javad Larijani este
consilier special pentru afaceri inter-
naþionale, fost diplomat ºi deputat, el
conduce Centrul drepturilor omului
pentru justiþie. Fazel este în fruntea
Universitãþii Libere Islamice din Amol
(nordul Iranului), în timp ce Bagher
a condus pânã în decembrie Facul-
tatea de Medicinã din Teheran, pânã
la destituirea ministrului Sãnãtãþii,
Marzieh Vahid Dastjerdi, tocmai pen-
tru cã a refuzat punerea în aplicare a
unei decizii.

Iran: Fostul procuror al TIran: Fostul procuror al TIran: Fostul procuror al TIran: Fostul procuror al TIran: Fostul procuror al Teheranului, apropiateheranului, apropiateheranului, apropiateheranului, apropiateheranului, apropiat
al preºedintelui Ahmadinejad, a fost arestatal preºedintelui Ahmadinejad, a fost arestatal preºedintelui Ahmadinejad, a fost arestatal preºedintelui Ahmadinejad, a fost arestatal preºedintelui Ahmadinejad, a fost arestat

Progresele în relaþiile dintre Ser-
bia ºi Kosovo sunt marcate de o
primã întâlnire, mai degrabã sim-
bolicã, între preºedintele sârb, To-
mislav Nikolic, ºi cel kosovar, Ati-
fete Jahjaga, ce se va desfãºura
astãzi la Bruxelles, sub auspiciile
Uniunii Europene, relateazã AFP
într-un comentariu. Pentru Bruxel-
les, aceastã întâlnire se înscrie „în
cadrul normalizãrii relaþiilor” din-
tre Belgrad ºi Pristina. Întâlnirea
este cu atât mai importantã cu cât
Nikolic, un naþionalist reconvertit
în conservator pro-european, era
înaintea alegerii sale, în 2012, un
critic înfocat al dialogului iniþiat cu

Întâlnire simbolicã la Bruxelles
între preºedinþii sârb ºi kosovar

Guvernul japonez l-a convocat
ieri pe ambasadorul chinez la To-
kyo pentru a protesta faþã de in-
trarea navelor guvernamentale chi-
neze în apele teritoriale ale insule-
lor Senkaku, revendicate de Bei-
jing sub numele de Diaoyu, a anun-
þat Ministerul de Externe, citat de
AFP. Douã nave de supraveghere
maritimã chineze au intrat, luni di-
mineaþã, în aceastã zonã contesta-
tã, înainte de a pleca, spre sfârºi-
tul zilei. Vapoarele chineze, ºi chiar
câteva avioane, vin periodic de câ-
teva luni în jurul acestui arhipelag

Ambasadorul chinez,
convocat la Tokyo în legãturã

cu insulele SenkakuPristina de predecesorul sãu, Bo-
ris Tadic. „Cred cã Nikolic nu prea
vrea sã meargã la Bruxelles, dar
UE ºi SUA au decis cã aceastã în-
tâlnire trebuie sã aibã loc”, consi-
derã analistul politic sârb Dusan
Janjic. Primii miniºtri s-au întâlnit
de patru ori la Bruxelles în ultimele
luni ºi au semnat în luna decem-
brie un acord ce soluþioneazã pro-
blema punctelor de trecere între
Serbia ºi Kosovo, ce vor fi gestio-
nate în comun. De asemenea, Bel-
gradul ºi Pristina au desemnat „ofi-
þeri de legãturã” care vor fi deta-
ºaþi în cadrul misiunilor UE din cele
douã capitale.

administrat de Japonia, dupã ce
aceasta din urmã a naþionalizat, în
septembrie, trei dintre cele cinci in-
sule din Marea Chinei de Est, cum-
pãrându-le de la proprietarul lor pri-
vat nipon. În faþa acestei intensifi-
cãri a tensiunilor, Tokyo a anunþat
recent constituirea unei forþe spe-
ciale, formate din 600 de persoane
ºi 12 nave ale pazei de coastã, pen-
tru a supraveghea ºi proteja acest
arhipelag. În afarã de poziþia sa stra-
tegicã, fundul maritim al arhipela-
gului nelocuit Senkaku/Diaoyu ar
conþine hidrocarburi.

Anul viitor, în 2014, va expira mandatul ac-
tualei echipe de conducere a Comisiei Europe-
ne, Consiliului European ºi al Înaltului Repre-
zentant al UE pentru Afaceri Externe ºi Politica
de Securitate – Barroso, Van Rompuy, Catheri-
ne Ashton – care a avut ocazia de a pune o bazã
solidã Uniunii Europene. Deocamdatã, avem o
Europã forte cu instituþii slabe ºi este un hazard
faptul cã euro îºi datoreazã supravieþuirea Bãn-
cii Central Europene, condusã de doi remarca-
bili preºedinþi, Jean Claude Trichet ºi Mario
Draghi. În toate capitalele europene, dar cu pre-
cãdere la Paris, se estimeazã cã alegerea titula-
rilor posturilor europene va fi crucialã la mo-
mentul în care se pregãteºte federalizarea Eu-
ropei. De la despãrþirea de Jacques Delors, în
decembrie 1994, despãrþirea de Jacques San-
ter, în martie 1999, plecarea lui Romano Prodi,
în 2004, Jose Manuel Durao Barroso, plasat de
britanici, nu se poate spune cã a dat deplinã
satisfacþie. Al doilea mandat al sãu, marcat de
criza financiarã ºi economicã, a fost mai cre-
puscular ca primul. Pentru a dilua puterile Co-
misiei Europene, statele membre au creat noi
centre de putere. Comisia, deja marginalizatã
politic, are o influenþã politicã mult redusã. Pã-
rerile sunt însã nesedimentate. În orice caz, nici

Catherine Ashton, nici Herman Van Rompuy,
pierdut pe coridoarele Consiliului European, nu
întrunesc sufragiile. Anul viitor va fi unul critic
ºi bãtãlia se va duce pentru funcþia de preºe-
dinte al Comisiei Europene. Socialiºtii europeni
vor stãrui pe candidatura lui Martin Schulz (n.r.
– preºedintele Parlamentului European), dar la
Elysee se fac alte cãrþi, fiindcã nu este certã
înfrângerea conservatorilor. ªi atunci se avan-
seazã numele lui Mario Monti (foto), capabil,
prin echilibrul sãu, sã împace toate câmpurile
politice. Dar aceastã alegere depinde de PPE,
în realitate CDU-CSU (cancelarul Angela Mer-
kel), care cântãreºte special. O altã poziþie, mult
mai potrivitã pentru Monti, ar fi preºe-
dinþia Consiliului European, care depinde
numai de ºefii de stat ºi de guvern. Dar ºi
pentru aceastã funcþie Franþa va putea
împinge pe Lami Pascal, care va pãrãsi
funcþiile sale la OMC (Organizaþia Mon-
dialã a Comerþului) anul viitor. Oricum,
nici o femeie nu figureazã printre numele
care circulã actualmente. Deºi se vorbeºte
mai puþin, bãtãlia pentru acontarea viitoa-
relor posturi de decizie în UE a început.
ªi surpriza, dacã o putem numi aºa, este
sprijinul pe care cancelarul german An-

gela Merkel îl oferã premierului spaniol, Maria-
no Rajoy, prins într-un scandal de corupþie.
Cancelarul a spus cã a fost convinsã cã guver-
nul spaniol, cu Mariano Rajoy ca ºef, va fi ca-
pabil sã rezolve problemele existente ºi Germa-
nia îl va susþine cu toate forþele sale. Numele
lui Rajoy, preºedintele Partidului Popular din
2004, apare într-un scandal de corupþie prezu-
mat, legat de finanþarea acestei formaþiuni de
cãtre anumiþi ºefi de întreprinderi, în special
din domeniul construcþiilor. Luni, la Berlin, el a
respins toate acuzaþiile. Opoziþia socialistã spa-
niolã a cerut demisia lui Rajoy, care a promis sã
facã publice declaraþiile sale de avere.

Se vorbeºte de Mario Monti la preºedinþia UE!

Agenþia de rating S& P,
datã în judecatã pentru
comportament ilegal

Procurorul general al SUA, Eric
Holder, a deschis un proces împotriva
agenþiei de evaluare financiarã
Standard & Poor’s (S&P), prima
acþiune de acest fel împotriva unei
agenþii de rating, pentru comporta-
ment ilegal în timpul crizei financiare.
Acþiunea procuraturii vizeazã
calificativele acordate de S&P
obligaþiunilor garantate ipotecar
înaintea crizei financiare, potrivit
CNBC. Procesul se referã la mai multe
zeci de instrumente financiare
evaluate cu rating „A” începând din
prima jumãtate a anului 2007, iar
Departamentul Justiþiei vrea „un
acord amiabil de peste zece cifre (n.r. -
peste un miliard de dolari) ºi
admiterea încãlcãrii regulilor”, au
afirmat surse apropiate situaþiei. „Un
proces din partea Departamentului
de Justiþie ar fi complet nefondat. Ar
ignora faptul cã S&P a evaluat
aceleaºi date despre ipotecile
subprime precum restul pieþei,
inclusiv oficiali ai statului american,
care în 2007 au afirmat cã problemele
pieþei suprime par sã fie sub control,
dar ºi cã instrumentele financiare
vizate de Departamentul de Justiþie
au primit, independent, acelaºi rating
ºi din partea altor agenþii”, se aratã
într-un comunicat al S&P.
Mali: Sprijin aerian
american pentru Franþa

Aviaþia militarã americanã a
efectuat 30 de zboruri pentru a ajuta
angajamentul militar francez în Mali,
a anunþat luni seara un purtãtor de
cuvânt al Ministerului Apãrãrii din
SUA, citat de AFP. „Avioane C-17 ale
US Air Force au efectuat 30 de
zboruri pentru a transporta aproxi-
mativ 610 persoane ºi 760 tone
echipamente ºi alimente” duminicã, 3
februarie, a precizat comandantul
Rob Firman. De la începutul acþiuni-
lor de aprovizionare, la 27 ianuarie,
aviaþia militarã americanã a efectuat
pentru aviaþia francezã nouã misiuni
de aprovizionare, însumând 180.000
litri de carburant, a adãugat acelaºi
purtãtor de cuvânt militar american.
Unitãþi maliene ºi franceze continuã
acþiunea de neutralizare a grupãrilor
islamiste, care anul trecut au preluat
controlul asupra nordului Mali ºi
care au fost izgonite recent din marile
oraºe Gao, Tombouctou ºi Kidal.
Programul alimentar
pentru Siria, extins la 2,5
milioane de persoane

Programul alimentar mondial
(PAM) al Organizaþiei Naþiunilor
Unite (ONU) a anunþat ieri cã îºi va
întãri asistenþa alimentarã pentru
Siria, astfel încât sã poatã veni în
ajutorul a 2,5 milioane de oameni, cu
1 milion mai mult decât în prezent, în
contextul în care ONU a lansat un
semnal de alarmã în ce priveºte
deteriorarea situaþiei umanitare,
relateazã AFP. „Intenþionãm ca în
februarie sã ajungem la 1,75 milioane
(de persoane), pentru ca, progresiv, sã
creºtem la 2 milioane în martie ºi 2,5
în aprilie”, a indicat purtãtoarea de
cuvânt a PAM, Elisabeth Byrs, în
cadrul unei conferinþe de presã. Din
septembrie anul trecut, PAM ajutã în
jur de 1,5 milioane de persoane în
Siria, echivalentul a circa 400 de
camioane cu hranã pe lunã. În
momentul de faþã PAM este în mãsurã
sã ajungã în 40% pânã la 50% din
regiunile controlate de opoziþia din
Siria ºi reuºeºte sã ajungã ºi în
regiunile aflate sub controlul
guvernului, a menþionat responsabila
ONU, fãrã a da detalii.
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Anunþul tãu!
Serviciul de Ambulanþã al judeþului Dolj
organizeazã în perioada 26.02 –
7.03.2013 în conformitate cu Ordinul
MSP 1625/2007 concurs pentru ocupa-
rea urmãtoarelor  funcþii specifice Co-
mitetului Director: director medical ºi
director economic. Concursul de selec-
þie cuprinde: a. Studierea dosarului de
candidat – etapã eliminatorie; b. Concur-
sul propriu-zis, cu urmãtoarele probe de
evaluare: - Probã scrisã de verificare a
cunoºtinþelor din legislaþia specificã
postului – probã eliminatorie; - Susþine-
rea proiectului/Lucrãrii de specialitate pe
o temã din domeniul de activitate al
postului; - Interviul de selecþie. Înscrie-
rea la concurs se face în perioada 05.02
– 18.02.2013 la sediul unitãþii, strada “Ta-
baci” nr. 3 din Craiova, la biroul RUONS.
Relaþii suplimentare se pot obþine la bi-
roul RUONS, telefon: 0251/408.146.
Consiliul de Administratie al R.A. Aero-
portul Craiova organizeaza selectie de
dosare pentru functiile de conducere a
regiei, respectiv: director general, direc-
tor tehnic, director economic. Criteriile
de selectie sunt, conform O.U.G. 109/
2011 si O.M.T.I. 479/2010: - studii superi-
oare de specialitate de lunga durata; -
minim 3 ani experienta in conducerea
unor institutii publice sau a unor socie-
tati comerciale din domeniul de activita-
te al regiei; - experienta de minim 3 ani
in activitatile aeroportuare specifice; -
absolvent de cursuri aprobate sau ac-
ceptate de A.A.C.R. si/sau M.T.I. in do-
meniul aviatiei civile; - cunostinte de lim-
ba engleza, la nivel avansat. Dosarul tre-
buie sa contina: - copie dupa cartea de
identitate; - copie dupa certificatul de
nastere; - curriculum vitae; - cazier judi-
ciar; - copie dupa diploma/ diplomele de
studii superioare; - copii dupa certifica-
tele/ atestatele de perfectionare profesi-
onala; - adeverinta din care sa rezulte
vechimea incadrarii intr-o functie de con-
ducere a unei/unor institutii publice sau
a unei/unor societati comerciale din do-
meniul de activitate al regiei. Dosarele
candidatilor vor fi depuse in plic inchis
la secretariatul regiei, cu sediul in Cra-
iova, Calea Bucuresti nr. 325a, pana la
data de 12 februarie 2013, orele 16.00.
Rezultatele selectiei vor fi anuntate pe
site-ul R.A. Aeroportul Craiova, in data
de 13 februarie 2013.

S.C. SLATERIS S.R.L., anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare APM Dolj, pentru „Elaborarea
PUD pentru construire pensiune
S+P+2+M, în Craiova, strada “Brazda lui
Novac” nr. 77, judeþul Dolj” planul nu se
supune evaluãrii de mediu ºi nu se su-
pune procedurii de evaluare adecvatã,
urmând a fi supus procedurii de adop-
tare fãrã aviz de mediu. Documentaþia
precum ºi motivele care au stat la baza
luãrii deciziei etapei de încadrare pot fi
consultate în zilele de luni-joi între orle
8.00-16.30, ºi vineri între orele 8.00-14.00
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1,
Craiova ºi la sediul S.C. SLATERIS S.R.L.,
Craiova, strada “Brazda lui Novac” nr.
77, judeþul Dolj. Observaþile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj (fax:
0251/419.035, e-mail: office@apmdj.an-
pm.ro), în termen de 10 zile calendaristi-
ce de la data publicãrii în mass-media.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj organizeazã con-
curs (examen) la sediul instituþiei din
Craiova, strada “Nicolae Titulescu” nr.
22, judeþul Dolj, în data de 20.03.2013,
ora 10.00, proba scrisã, ºi în data de
22.03.2013, ora 14.00, interviul, pentru
ocuparea unui post temporar vacant in-
spector specialitate gr. I ( contract indi-
vidual încheiat pe perioada determina-
tã). Dosarele de concurs se primesc
pânã la data de 19.02.2013, ora 16.00, la
sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salarizare – ca-
mera 3. Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei – camera 3 sau
la telefon 0251/407.009.

Anunþul tãu!

CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/
799.847; 0751/911.417.
Persoanã serioasã, ne-
fumãtoare, doresc sã
îngrijesc copil (menaj)
sau bãtrâni. Telefon:
0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.

Asociaþia HABITAT
PENTRU UMANITATE
CRAIOVA, angajea-
zã: DIRECTOR EXE-
CUTIV. Condiþii: stu-
dii superioare; cu-
noºtinþe temeinice
de limba englezã; cu-
noºtinþe operare PC;
experienþã în coor-
donare colectiv. Sala-
riu atractiv. CV-urile
se depun pe adresa:
pr.ghezamfir@yahoo.-
com. Relaþii la tele-
fon: 0745/801.585. Ul-
tima zi de depunere
CV-uri: 7.02.2013.

Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.
Ofer serviciu ca bonã.
Telefon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
Caut femeie îngrijire
bãtrânã intern. Tele-
fon: 0729/951.222.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃ-
TAR, BRUTAR. Tele-
fon: 0723/508.951.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã.
Telefon: 0723/289.891 ºi
0751/654.470.
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri, etc. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Meditez matematicã ori-
ce nivel. Telefon: 0726/
522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de contabi-
litate presteazã servi-
cii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul
clientului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonie-
rã etaj 1, zona Ciupercã.
Telefon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin
Bariera Vâlcii (Spiact).
Telefon: 0251/328.244;
0760/884.433.

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 ca-
mere în centru. Telefon:
0351/809.691; 0770/
682.554.
Vând apartamnet 2 ca-
mere decomandate, bal-
con mare, cu puþine îmbu-
nãtãþiri, zona Ciupercã etaj
4/10. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.222.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a-vis de Spitalul Militar. Tele-
fon: 0745/456.302.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 ca-
mere semidecomanda-
te + WC de serviciu, 70
mp, et. 2, cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
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Vând sau schimb 3 ca-
mere Calea Bucureºti cu
2, comfort I, etaj inferior,
plus diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj 1, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.

Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Telefon:
0724/804.875.

CASE
Vând casã stradal Pleni-
þa. Telefon: 0742/608.092.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.

D+P, 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp ane-
xe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comu-
na Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.
Vând casã + 365 mp te-
ren pretabil amenajare
comercialã Piaþa Chiriac.
Telefon: 0722/226.413.

Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc.
Telefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650
mp str. Fragilor Aleea II.
Telefon: 0751/168.297.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.

Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti
+ locul casei în oraº Novaci
– Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1, preþ 100.000 negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0751/400.571 ºi 0721/
502.557.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii
la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 12 euro/mp, posibi-
litate parcelare în 2 loturi.
Telefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.

Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând pãdure POPEªTI
– VÂLCEA. Telefon:
0766/304.708.
Vând  teren zona Tribu-
nal Judeþean, str. “Iancu
Jianu”. Telefon: 0746/
660.001.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând teren intravilan,
400 mp, situat în Segar-
cea, str. “Unirii” nr. 29F
(în spatele Liceului), ca-
dastru. Telefon: 0251/
428.415.
Vând teren intravilan, 400
mp situate în Segarcea,
str. Unirii nr. 29F (în spate-
le Liceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvorul de Sus. Tere-
nurile fiind la stradã beto-
natã având toate facilitãþi-
le preþ convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922; 0744/
220.492.
Vând teren intravilan
12.500 mp împrejmuit cu
gard de beton + construc-
þie 500 mp. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negocia-
bil. Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, în-
matriculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Te-
lefon: 0720/060.256.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. “T. Vladimirescu” nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a unui
teren in suprafatã de 600 mp, situat in municipiului Calafat, str.
“Bateria Mircea” jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 1 euro (echivalent lei
la cursul BNR)/mp/an;

perioda de închiriere este de 20 ani;
pe terenul inchiriat se pot realiza numai constructii provi-

zorii, cu obligativitatea de a obþine toate avizele si autorizaþiile
necesare pentru aceste activitaþi;

participanþii la licitatie trebuie sã facã dovada achitarii la
zi a taxelor si impozitelor la bugetul local si bugetul consolidat
al statului;

taxa de participare la licitaþie 300 lei;
garanþia de participare la licitaþie 500 lei;
caietul de sarcini si lista documentelor necesare participa-

rii la licitaþie se obþin de la sediul D.S.U.P. Calafat.
Licitaþia va avea loc la data de 18.02.2013, ora 1100, iar in-

scrierea se va face pânã la data de 18.02.2013, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, taxele
la zi, preþ negociabil 2500
euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Telefon:
0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã
în Bulgaria, stare de funcþi-
onare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie 93,
în stare de funcþionare,
nerulatã în þarã – 550
euro, negociabil. Telefon.
0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.

DIVERSE
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlãrie
fetru nr. 55 nouã – 60 lei;
telefon fix cu numere – 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.

Vând 2 locuri de veci, Ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã pei-
saj pãdure. Preþ 25-40 lei.
Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem
lebede ca aspect) la 50
km de Craiova, preþ 55 lei
bucata. Telefon: 0747/
813.298; 0751/299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi be-
letristice, timbre filatelice,
serii complete neºtampila-
te, Spania, Cuba, Iran, Ro-
mania. Telefon: 0351/
468.839.
Vând puieþi salcâm cu di-
mensiunile 0.5-1 cm, pu-
ieþi prun ºi puieþi nuc. Te-
lefon: 0351/430.880;
0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri
toate culorile ºi leandru cu-
lori alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Tele-
fon: 0251/451.716.

Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Cara-
van, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi 2
oglinzi exterioare, 1 interi-
or pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon: 0767/
517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi
ghete piele militari, piese
dacia noi, combinã muzi-
calã stereo 205 nouã, piei
bovinã argãsite, calculator
pentru instruire copii. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.

Vând arzãtoare gaze
sobe, reductor oxigen,
foarfecã tãiat tablã de
banc, arzãtor încãlzire in-
fraroºu cu ceas. Telefon:
0351/464.563; 0771/
385.734.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.

Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºimineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.

Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad
de muºcate cu floare bã-
tutã, alb, frez ºi roºu. Te-
lefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj
mare. Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux argon,
marca Telelwin, plus mas-
cã profesionalã electroni-
cã, preþ 1.500 lei ºi pica-
mer marca Bosh prefora-
tor ºi demolator la preþul de
1.500 lei. Telefon: 0769/
880.705.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere parter- etaj 2 cu
balcon. Telefon: 0760/
548.459.

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

CASE
D+P 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp, ane-
xe ( 3 camere cãrãmidã),
strada Bucovãþ. Telefon:
0761/824.947.
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

str. “Caracal” nr. 105
    - Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVAN-
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

GOSPODÃRESC:  porþelan – sticlã-
rie, instalaþii sanitare, electrice,

electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate

în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;

0251/522.009; 0351/407.237

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

DIVERSE
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o microfer-
mã de flori: trandafiri, zam-
bile, frezii ºi pepinierã
pomi fructiferi, culturã de
cãpºuni în sere sau sola-
rii. Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia
Papuc cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã.
Telefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Tele-
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament
pentru familie zona pre-
fecturã. Telefon: 0742/
244.476.
Închiriez spaþiu comer-
cial 53 mp, str. “Amara-
dia” nr. 56, parter bloc
(fosta Cofetãrie Amara-
dia) 5 Euro mp. Telefon:
0744/550.349.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã depli-
nã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon:
0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã
termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesa-
re: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Caut sã închiriez garsoni-
erã Calea Bucureºti. Ofer
400 lei. Telefon: 0768/
613.555.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.
Tânãr serios, 36 ani, cu
apartament în Craiova,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã vârstã apropia-
tã pentru prietenie, even-
tual cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Telefon: 0765/
908.367.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Trata-
ment: de prevenþie, cu-
rativ ºi de completare a
deficitului în organism
cu produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã
pentru familie. Telefon:
0724/512.304.
Familia Ioanim din Ma-
glavit sã sune la 0721/
995.405 pentru recupe-
rare terenuri agricole.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
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.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de serviciu
pe numele Moldoveanu
Cristina. Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Colectivul serviciului
Financiar Contabilitate
din cadrul D.G.A.S.P.C.
Dolj este alãturi de
colega lor Grindeanu
Sidonia la greaua su-
ferinþã pricinuitã de
pierderea mamei. Sin-
cere condoleanþe!

Familia Codin regretã
profund decesul pre-
matur al celui care a
fost, CHICIOREANU
IULICÃ ºi este alãturi
de soþie, fiicã si fiu în
aceste momente gre-
le. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte
ºi pace! Sincere con-
doleanþe !
Colectivul redacþiei
ziarului „Cuvântul
Libertãþii” transmite
sincere condoleanþe
colegei Alina Drãghici
la greaua durere pri-
cinuitã de decesul
bunicii. Suntem alã-
turi de întreaga fami-
lie în aceste momen-
te triste. Dumnezeu
sã o odihneascã în
rândul celor drepþi!
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SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
12:15 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HC Zalãu – Oltchim / 19:00 –

FOTBAL – Meci amical (Antalya – Turcia): FC Braºov – Novi Pazar (Bulgaria)
/ 21:30 – FOTBAL – Meci amical: Olanda – Italia.

Digi Sport 2
17:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Pandurii Tg Jiu – ªtiinþa Bacãu

/ 19:00 – POLO – Liga Campionilor: Szeged Beton (Ungaria) – CSM Digi
Oradea. 22:00 – FOTBAL – Meci amical: Franþa – Germania.

Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (F) – Euroliga: CSM Târgoviºte – Good Angels Kosice

(Slovacia) / 21:30 – VOLEI (M) – Liga Campionilor: Lube Banca Marche
(Italia) – Bre Banca Lannutti (Italia).

Dolce Sport
21:30 – FOTBAL – Meci amical: Anglia – Brazilia.

Dolce Sport 2
21:30 – HANDBAL (M) – Cupa Germaniei: GWS Minden – Kiel.

Sport.ro
20:15 – FOTBAL – Meci amical: Turcia – Cehia.

Eurosport
11:45 – SCHI ALPIN – CM Schladming (Austria): masculin, super G /

17:00 – FOTBAL – Cupa Africii (Africa de Sud), semifinale: Mali – Nigeria /
20:30 – FOTBAL – Cupa Africii (Africa de Sud), semifinale: Burkina Faso –
Ghana.

Astãzi este datã oficialã pen-
tru jocuri de pregãtire în calen-
darul FIFA. Dacã România a ales
un meci amical cu Australia, dis-
putat în Spania, meci inserat pe
larg în ultima paginã a cotidia-
nului nostru, naþionalele cu nume
ale lumii ºi-au dat întâlnire une-
le cu altele.

Astfel, de la ora 21:30 (Digi
Sport 1), colega “tricolorilor”
din grupa de calificare la CM
2014, liderul Olanda, va întâlni
Italia, la Amsterdam, într-una
din partidele vedetã ale zilei. În
precedentele întâlniri directe,

TTTTTrei amicale de lux,rei amicale de lux,rei amicale de lux,rei amicale de lux,rei amicale de lux,
gata sã ne încânte!gata sã ne încânte!gata sã ne încânte!gata sã ne încânte!gata sã ne încânte!

“Portocala Mecanicã” a câºtigat
doar de trei ori, faþã de ºapte
victorii ale “Squadrei Azzurra”,
alte ºapte dispute încheindu-se
la egalitate.

De la ora 22:00 (Digi Sport
2), la Paris se vor duela douã
foste campioane mondiale ºi
europene, Franþa ºi Germania,
într-un meci amical organizat
cu ocazia împlinirii a 50 de ani
de la semnarea Tratatului de la
Elysee de cooperare franco-
germanã. Naþionala “Cocoºului
Galic” are statistica de partea
sa, pânã acum, în meciurile di-

recte: 11 victorii, 6 egaluri ºi
doar 7 înfrângeri în faþa “Man-
nschaftului”.

Încleºtarea de pe “Saint De-
nis” nu e singura între foste
campioane mondiale. Prin urma-
re, la Londra (ora 21:30, Dolce
Sport 1), Anglia lui Gerrard va
da piept cu Brazilia lui Neymar,
iar Spania ºi Uruguay se vor în-
tâlni pe teren neutru, în Qatar.

Un alt meci mare se anunþã ºi
în Suedia, la Stockholm, între
naþionala lui Ibrahimovici ºi Ar-
gentina lui Leo Messi.

Celelalte contracandidate ale

României din grupa D de califi-
care la Mondialul brazilian, Tur-
cia, Ungaria ºi Estonia, vor juca
în compania Cehiei, Belarusului,
respectiv Scoþiei.

Iatã ºi celelalte meciuri ale
zilei: Belgia – Slovenia, Irlanda
– Polonia, Þara Galilor – Aus-

tria, Azerbaidjan – Liechtenstein,
Correa S. – Croaþia, Moldova –
Kazahstan, Cipru – Serbia, Slo-
venia – Bosnia, Ucraina – Nor-
vegia, Albania – Georgia, Israel
– Finlanda, Malta – Irlanda N.,
Macedonia – Danemarca, Gre-
cia – Elveþia, Islanda – Rusia.

Foto: Robin van
Persie (Olanda)

Pornitã la drum în 19 ia-
nuarie, a 28-a ediþie a Cupei
Africii pe Naþiuni îºi va afla
astãzi finalistele, acestea ur-
mând sã se decidã odatã cu
disputarea meciurilor Mali –
Nigeria ºi  Burkina Faso –
Ghana. Dueluri încruciºate
între echipele din grupele B
ºi C, celelalte douã grupe
pierzându-ºi toate reprezen-
tantele. Cea mai de vazã ab-
senþã este cea a Coastei de

Comisia de Apel a FIFA a
respins recursul fãcut de Fede-
raþia Ungarã de Fotbal (MLSZ)
ºi a menþinut decizia Comisiei de
Disciplinã, care sancþionase Un-
garia, în 8 ianuarie, cu disputa-
rea fãrã spectatori a meciului cu
România, din preliminariile CM-
2014, a anunþat, luni searã, site-

Cupa Africii
îºi desemneazã finalistele

Fildeº, naþionalã ce pornea
cu prima ºansã la victoria fi-
nalã, eliminatã, duminicã, în
sferturi de Nigeria (1-2). De
altfel, „super-vulturii” nige-
rieni au cele mai multe pre-
zenþe în careul cu aºi dintre
toate semifinalistele, aceasta
fiind a 14-a.  Palmares: a iz-
bândit în 6 din precedentele
13, douã soldându-se chiar
cu adjudecarea titlului su-
prem (’80 ºi ’94). Ultimul

rezultat notabil al „verzi-
l o r ”  s - a  consemna t  î n
urmã cu douã ediþ i i ,  în
2010, bronz în finala micã
cu Algeria. Cum, fapt in-
teresant, reuºiserã sã bi-
feze aceeaºi performanþã
ºi în toate celelalte dueluri
pentru ultima treaptã a po-
diumului.

Adve r sa ra  N ige r i e i ,
Mali, care pentru a ajun-
ge aici a eliminat gazda
Africa de Sud (3-1 la pe-
nalty-uri, 1-1 dupã 90 ºi
120 de minute), se gãseº-
te a 6-a oarã în postura de
semifinalistã. A reuºit sã
treacã mai departe însã
numai într-o singurã oca-
zie, nu ºi pentru a lua tro-
feul, înclinându-se în faþa

Congo, în 1972. A doua per-
formanþã ca valoare a fost
obþinutã chiar la ediþia trecu-
tã, cea din 2012, locul trei în
dauna Ghanei. Selecþionatã
care, devenitã principalã fa-
voritã dupã ce „elefanþii” ivo-
rienii au dezamãgit încã o
datã, va susþine în aceastã
searã a 12-a sa semifinalã,
una conturatã graþie victoriei
cu Insulele Capului Verde (2-
0). 8-3 este bilanþul „stelelor
neg re”  în  aceas t ã  f azã  a
competiþiei, de 4 ori ieºind
campioanã (’63,  ’65,  ’78,
’82). Titluri mai multe are
doar absenta Egipt (7), ulti-
mul „furat” chiar Ghanei, în
2010. În fine, Burkina Faso,
formaþie ce pentru a-ºi câº-
tiga dreptul de a se lupta cu
Ghana a avut nevoie de pre-
lungiri în compania statului
Togo (1-0), este de departe
cea mai puþin titratã dintre
semifinaliste,  înregistrând
pânã acum doar o singurã
prezenþã în penultimul act,
soldat cu un loc 4 în 1998.

Semifinalele CAN 2013,
vor fi în direct, astãzi, pe ca-
nalul Eurosport, cu începere
de la orele 17:00, respectiv
20:30.

FIFA a respins apelul federaþiei maghiare.
Meciul Ungaria – România, fãrã spectatori

Vecinii de la vest ameninþã cu TAS-ul!

ul oficial al MLSZ.
Federaþia de la Budapesta a

menþionat cã va apela ºi la ultima
cale de recurs, Tribunalul de Ar-
bitraj Sportiv de la Lausanne, ur-
mând sã cearã ºi despãgubiri din
partea FIFA, pierderile de pe urma
acestui meci fiind estimate la
aproximativ 500.000 de euro.

Comisia de Dis-
ciplinã a FIFA a de-
cis sã sancþioneze
federaþia ungarã,
dupã manifestãrile
de rasism ºi antise-
mitism de la meciul
amical cu Israel din
august 2012, meci
disputat la Budapes-
ta ºi încheiat la ega-
litate, 1-1.

Partida Ungaria –
România este progra-
matã în 22 martie.

Argentinianul Lionel Messi va semna mâine prelungi-
rea contractului cu FC Barcelona pânã în 2018, a anunþat
clubul catalan.

Cvadruplul Balon de Aur, “în prezent în Suedia cu
naþionala Argentinei, va semna joi noul contract prin care
va rãmâne la FC Barcelona pânã la 30 iunie 2018”,  a
precizat site-ul Barcelonei.

Gruparea de pe “Nou Camp” anunþase încã din 18
decembrie acordul cu Messi pentru prelungirea cu încã
doi ani a contractului care iniþial urma sã expire în 2016.

De asemenea, clubul a decis ºi prelungirea contracte-
lor lui Carles Puyol ºi Xavi Hernandez pânã în 2016.

Messi îºi va prelungi contractul
cu Barça pânã în 2018

Foto: Arena Ferenc Puskas – Budapesta
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Echipa de baschet SCM Univer-
sitatea Craiova a trecut pe locul
secund în clasamentul Ligii Naţio-
nale, după victoria în faţa penulti-
mei clasate, Farul Constanţa, însă
fanii au avut emoţii pe final, atunci
când oaspeţii se apropiaseră la 4
puncte. În faţa unei săli arhilpline,
aşa cum se obişnuieşte la Craiova
ca nicăieri în ţară, Drăguşin şi com-

România întâlneşte Australia la Malaga

„Tricolori” vs „canguri”, în premieră
Echipa naţională a României va disputa astăzi, de la ora 21.45, la Ma-

laga (în direct la Transilvania Look), un meci de verificare contra naţio-
nalei similare a Australiei, acesta fiind primul meci dintre cele două naţio-
nale. Victor Piţurcă a convocat pentru acest meci următorii jucători: Tă-
tăruşanu, Lung, Pantilimon (portari); Luchin, Chiricheş, Grigore, Gă-
man, Tamaş, Goian, Şt. Radu, Raţ (fundaşi); Torje, Lazăr, Nistor, Ma-
xim, Pintilii, Bourceanu, Tănase, Răduţ (mijlocaşi); Alexe, Grozav, Stan-
cu, Chiţu (atacanţi). Antrenorul „cangurilor”, Holger Osieck, are la dis-
poziţie următorul lot pentru jocul de astăzi: Portari: Schwarzer (Fulham),
Federici (Reading); Fundaşi: Lucas Neill (fără contract), L. Wilshire (Di-
namo Moscova), R. Williams (Middlesbrough), Zullo (Utrecht), Cor-
nthwaite (Chunnam Dragons), McGowan (Shandong), Davidson (Hera-
cles); Mijlocaşi: Bresciano (Al-Gharafa), Holman (Aston Villa), Jedinak
(Crystal Palace), McKay (Chanchun), Rukavytsya (Mainz), Holland (Aus-
tria Viena), Oar (Utrecht); Atacanţi: Kruse (Düsseldorf), Brosque (Al-
Ain), Leckie (FSV Frankfurt).

Victoria obţinută împotriva Co-
ronei Braşov şi transferul lui Car-
men Amariei au crescut aşteptări-
le în privinţa echipei de handbal a
municipalităţii, iar  luni seara,  în
deschiderea c uplajului de la Sala
Polivalentă, se aştepta un succes
contra formaţiei CSM Ploieşti, pe
care craiovencele o devansau în
clasament. Circa de 3.500 de spec-
tatori au venit pentru a le sus ţine
pe fetele lui Bogdan Burcea în spe-
ranţa unui succes de această dată
cu emoţii mai puţine, însă SCM-
ul abia a smuls egalul. Pe lângă
forma extrem de slabă a Mihaelei
Briscan şi poate chiar a Danei Bă-
beanu, Amariei nu a mai fost in-
spirată în momentele decisive, în
timp ce extrema Dincu s-a pier-
dut atunci c ând a avut ocazia să
decidă meciul. Mai mult, antreno-
rul Bogdan Burcea a fost şi el de-
păşit în multe momente. Tehnicia-
nul c raiovean a schimbat neinspi-
rat,  a cerut time-out chiar când
echipa sa marcase într-o fază de-
cisivă pe final, nu a observat că
are doar 4 jucătoare pe atac, deşi
echipa avea o singură eliminare,
iar pe f inal nu şi-a rezervat un
time-out c ând se putea pregăti ul-
tima fază, pentru care fetele ar fi
avut la dispoziţie 15 secunde. Câş-
tigul serii a fost însă prestaţia Ale-
xandrei Gogoriţă, care a marc at 7
goluri, deş i încă din prima repriză
a fost marcată „om la om” de ad-

Baschet (f)

Fetele lui Nisic,
la al treilea meci în 5 zile

Echipa feminină de baschet SCM Universitatea Craiova va disputa
astăzi, de la ora 15, în Sala „Rapid” meciul contând pentru etapa a 21-a
a Ligii Naţionale. Fetele lui Milan Nisic nu au câştigat niciun joc până
acum în retur şi au ajuns pe locul 10 cu 24 de puncte, în timp ce adver-
sarele de astăzi se află pe poziţia a 12-a, cu 19 puncte. Va fi cel de-al
treilea meci al baschetbalistelor din Bănie în doar 5 zile, după ce sâmbătă
şi luni au pierdut în Sala Sporturilor „Ion Constantinescu” în faţa celor
mai bune echipe ale campionatului, CSM Târgovişte şi CSM Satu Mare.

Cu Gogoriţă nu se face decât o remiză
Echipa de handbal
a avut o prestaţie sub
aşteptări în faţa lui
CSM Ploieşti,
care a scos un punct
în Polivalentă

Liga Naţională, etapa a 12-a
Craiova, Sala Polivalentă, spectatori: 3.500.

SCM Craiova – CSM Ploieşti
26-26 (14-15)

SCM Craiova: Barbu – Apipie (5), Briscan (2), Ilie (3), Băbeanu (2),
Nicu (2), Florică. Au intrat: Munteanu - Gogoriţă (7), Amariei (3), Din-
cu (1), Ianaşi (1). Antrenor: Bogdan Burcea.

CSM Ploieşti: Cristescu – Nica (3), Luca (3), Zavragiu, Manda (2),
Enescu (7), R. Ştefan (6). Au intrat: Tănase - Crap (5), Iovănescu,
Toma. Antrenor: Simona Gogârlă.

versare, la indicaţia Simonei Go-
gârlă. Oaspetele au condus aproa-
pe în permanenţă pe tabela de mar-
caj, nefiind intimidate de atmosfe-
ra din Polivalentă, spectatorii hui-
duindu-le aproape la fiecare acţi-
une. Pe final, la scorul 26-26, pra-
hovencele au avut 40 de sec unde
pentru un atac, sancţionat cu „pa-
siv” când mai erau doar 15 se-
cunde, însă fetele lui Burcea au
irosit acţiunea ofensivă, alegându-
se doar cu un „9 metri” în ultima
secundă, pe care era foarte greu
să-l conc retizeze. Este al doilea

egal dintre cele două formaţii,
după ce în debutul sezonului a fost
25-25. SCM Craiova va evolua în
runda viitoare în deplasare dumi-
nică, de la ora 11, contra ultimei
clasate, Danubius Galaţi, pe care
a învins-o în tur la Filiaşi. Clasa-
mentul Ligii Naţionale,  după 12
etape: 1.  Oltc him 20p, 2. Baia
Mare 16p, 3.  Jolidon 14p, 4. HC
Zalău 12p, 5. Corona Braşov 12p,
6. CSM Bucureşti 10p, 7. Brăila
10p,  8. Roman 9p, 9. SCM Cra-
iova 7p, 10. CSM Ploieşti 5p,  11.
Danubius Galaţi 3p.

Baschetbaliştii craioveni s-au impus cu emoţii pe final, după
ce au avut peste 30 de puncte diferenţă în faţa Farului

Liga Naţională, etapa a 20-a
Craiova, Sala Polivalentă, spectatori: 4.000

SCM Universitatea Craiova –
Farul Constanţa 85-77

(23-13, 22-15, 24-15, 16-34)
Universitatea: Habus (13 puncte), Drăguşin (12), Seals (14), Bureau

(14), Dzambic (12). Au intrat: Petrişor (2), Orbeanu (5), Gavrilă, Da-
mian, Hallik (3), Djurasovic (10). Antrenor: Andelko Mandic.

Farul: Booth (19), Markovic (20), Minea (2), Mitchell (20), Petronic
(13). Au intrat: Trandafir (3), Olteanu, Grecu. Antrenor: Costel Cernat.

pania s-au desprins din start, chiar
fără a forţa. Craiovenii şi-au per-
mis să exerseze şi „alley-up-urile”,
ca de obicei cu Dzambic la servi-
ciu şi Bureau şi Seals la finalizare,
în condiţiile în care oaspeţii puteau
doar să asiste la show-ul adversa-
rilor. Atmosfera era extrem de re-
laxată în tribune, spectatorii asimi-
lând succesul devreme şi comple-

tându-l cu aplauze generoase, însă
fără a exulta. Când băieţii săi aveau
31 de puncte diferenţă faţă de Fa-
rul, Andelko Mandic a considerat,
aşa c um era normal, că avansul
este liniştitor şi a oferit, aşa cum
s-a întâmplat în acest retur, şansa
rezervelor de a arăta ce pot. Nu-
mai că în acest meci s-a văzut mai
mult decât în oricare altul că Uni-
versitatea Craiova se bazează pe
maxim 7 jucători, doar Djurasovic
şi Hallik putând suplini cu succes
un titular.

Drăguşin, al 5-lea
„double-double” stagional

Rezervele au intrat fără nerv, ti-
morate, lipsite de aplomb şi inspira-
ţie, iar pe nesimţite diferenţa s-a re-
dus neverosimil la doar 10 puncte,
iar apoi avea să ajunga la 4 puncte.
Deşi au avut 3 jucători eliminaţi pen-
tru 5 greşeli personale (Minea chiar
din minutul 13!), oaspeţii au specu-
lat momentul şi au trecut chiar la o
defensivă avansată, agresivă, în spe-
ranţa recuperării unui deficit pe care
nici ei nu se gândeau că-l pot aco-
peri. Fostul coordonator al SCM-
ului, Tyronn Mitchell, a făcut cel mai
bun joc al său din acest sezon, pu-
nându-i probleme lui Dzambic şi
marcând de la distnţă şi semidistan-
ţă. Mandic a simţit pericolul şi a so-
licitat time-out, apelând din nou la
vedetele echipei pentru a-şi asigura
succesul şi locul secund. Cu Dră-
guşin impunător sub panou, aflat la
al 5-lea „double-double” al sezonului
(12 puncte şi 15 recuperări), deşi mai
nervos ca de obicei, Ştiinţa şi-a con-

servat un avans de 5-7 puncte, evi-
tând surpriza care părea că s-ar pu-
tea contura la un moment dat. „Nu
visam că putem câştiga la Craiova,
dar la un moment dat am abut spe-
ranţe. Ne-a fost greu să jucăm la
Drăguşin, dar şi fiindcă nu am avut
soluţii pe bancă” a declarat la final
fostul mare baschetbalist Costel Cer-
nat. După 20 de etape, echipa din
Bănie se află pe locul secund, însă a
terminat cu „amicalele”, având în faţă
10 partide în care trebuie să se între-
buinţeze la maxim pentru a câştiga.
Craiovenii vor evolua la finalul aces-
tei săptămâni în deplasare, contra for-
maţiei Atlassib Sibiu, echipa care i-a
eliminat din Cupa României. Clasa-
mentul Ligii Naţionale după 20 de eta-
pe: 1. CSM Oradea 38p, 2. Craiova
35p, 3. BC Mureş 34p, 4. BC Timi-
şoara 34p, 5. Gaz Metan Mediaş 34p
(21m), 6. Mobitelco 34p, 7. Asesoft
33p, 8. CSM Bucureşti 33p, 9. Ener-
gia 30p, 10. Atlassib 30p, 11. BCM
Piteşti 29p, 12. CSS Giurgiu 27p, 13.
Timba 25p, 14. Ciuc 23p, 15. Farul
22p, 16. Dinamo 20p (21m)
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