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Primul

cotidian al

Olteniei

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popeasca e aşa de bine îm-
brăcată pentru că face banii
cu care-şi cumpără îmbră-
cămintea... dezbrăcată.
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     S-a deschis
„Complexul de restaurante MINER-

VA”, care vă aşteaptă să organizaţi cele mai
importante evenimente din viaţa dumnea-
voastră într-o nouă atmosferă. Complexul de
restaurante 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

Consiliul Judeţean Dolj a desemnat proiectul
câştigător pentru Centrul Acvatic şi de Agrement
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Consiliul Judeţean Dolj a lansat un concurs de idei pentru realizarea

unui Centru Acvatic şi de Agrement în municipiul Craiova, pe un teren
de aproximativ 8.500 mp, situat pe bulevardul „General Dragalina”, în
spatele Centrului Militar Zonal. În competiţie s-au înscris 12 arhitecţi,
şapte din Bucureşti, trei din Cluj-Napoca şi doar doi din Craiova. A fost
ales unul, iar ceilalţi doi au fost premiaţi cu câte 15.000 de euro, proiec-
tele lor rămânând în proprietatea Consiliului Judeţean Dolj.

Renumitul violonist
şi compozitor
Alexander Balanescu
pune Craiova pe harta
proiectelor sale
internaţionale

Muzicianul va prezenta aici
compoziţiile proprii, dar şi cân-
tecele Mariei Tănase.

Bienala Naţională
de Arhitectură,
în Bănie
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Comunităţile  de
romi. Incluziune
sau asimilare?
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$1 EURO ...........................4,4026 ............. 44026
1 lirã sterlinã..........................5,1151.......................51151

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemiercuri, 13 februarie - max: 6°C - min: 2°C

METEO

vânt1 dolar SUA.......................3,2828........32828
1 g AUR (preþ în lei).......173,4342......1734342

Cursul pieþei valutare din 13 februarie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Elena Udrea a anunþat, ieri, cã va intra în cur-
sa pentru ºefia PDL, la Convenþia Naþionalã din
23 martie. „Cred cã pot sã vin cu un proiect prin
care sã redevenim un partid care se luptã din
opoziþie cu abuzurile ºi minciunile USL. Pot sã
aduc un proiect cu care sã revigorãm partidul,
sã îl energizãm. Candidez pentru PDl, nu împo-
triva cuiva. Candidez pentru viitorul partidului,
nu împotriva trecutului PDL. Sper sã avem par-

te de o competiþie frumoasã, care sã ajute PDL,
ºi nu de o disputã din care sã aibã toatã lumea de
suferit”, a spus Udrea. Ea a precizat cã este o
decizie pe care a luat-o dupã ce a discutat cu
colegii de partid. În 18 ianuarie, Udrea declara
cã va candida la o funcþie de conducere în par-
tid, fãrã a exclude total candidatura la ºefia par-
tidului, în funcþie de echipã, ºi a apreciat cã for-
maþiunea are nevoie de „viziune” ºi cã Emil Boc

trebuie sã revinã în condu-
cerea PDL. „E foarte bine
cã Elena Udrea candideazã.
Vom avea competiþie în par-
tid. Deocamdatã sunt douã
potenþiale moþiuni. Proba-
bil o sã aparã ºi a treia, ºi a
patra... Cred cã e foarte
bine, pentru cã partidul tre-
buie sã stabileascã direcþia
de a aborda competiþia po-
liticã de anul viitor ºi mai
ales din 2016. Trebuie sã
trecem de la aceastã ges-
tiune de crizã a partidului,
cu care ne confruntãm de
la locale încoace, ºi sã re-
construim partidul. Indife-
rent cine câºtigã, partidul sã

rãmânã unit ºi sã-ºi vadã mai departe de treabã.
(...) Nimeni nu poate începe un asemenea de-
mers de a candida la funcþia de preºedinte al
partidului fãrã a avea încredere în propriile for-
þe. Lucrul ãsta e de apreciat”, a fost reacþia li-
derului PDL, Vasile Blaga, – care ºi-a anunþat ºi
el,  luni, candidatura - în exclusivitate la Reali-
tatea TV. Europarlamentarul PDL Cristian Pre-
da a precizat, ieri, cã nu va susþine candidatura
actualului lider democrat-liberal, Vasile Blaga.
„Ca urmare a presiunilor interne, Vasile Blaga a
cedat: nu mai are nevoie de ºase luni de analizã
a alegerilor din 9 decembrie, ci doar de patru.
Astfel, Convenþia PDL se va þine pe 23 martie.
Actualul preºedinte al PDL a anunþat cã va can-
dida. Nu îl voi susþine pe Blaga”, afirmã Cris-
tian Preda într-o postare pe blogul sãu.

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a comentat,
ieri, rãspunzând unei întrebãri, cele douã candi-
daturi anunþate pentru ºefia PDL, el spunând cã
Elena Udrea a fost întotdeauna „un Traian Bã-
sescu în fustã”, iar Vasile Blaga „nu mai existã”.
„Deci, înþeleg cã sunt doi candidaþi: domnul Bla-
ga ºi doamna Udrea, nu? Sper sã nu-mi vedeþi
zâmbetul de pe faþã. Le urez succes la amândoi,
cred cã sunt foarte buni. Cred cã doamna Udrea
întotdeauna a fost un Traian Bãsescu în fustã,
iar domnul Blaga nu mai existã”, a spus Ponta.

Luptã Blaga-Udrea la ºefia PDLLuptã Blaga-Udrea la ºefia PDLLuptã Blaga-Udrea la ºefia PDLLuptã Blaga-Udrea la ºefia PDLLuptã Blaga-Udrea la ºefia PDL
Nãstase: „Nu mai candidez
niciodatã la prezidenþiale”

Fostul premier Adrian Nãstase a
fãcut o afirmaþie surprinzãtoare, ieri,
în faþa judecãtorilor care urmau sã
se pronunþe pe tema eliberãrii sale
din închisoare. „Nu mai candidez
niciodatã la prezidenþiale, anunþ
aici sã fie toatã lumea sigurã. Eu am
înþeles din Constituþie ºi alte texte cã
am voie sã mã exprim liber”, a spus
Nãstase în faþa judecãtorilor. „ªtiu
cã nu sunt foarte simpatic pentru
DNA ºi ºtiu asta de 8 ani. În ceea ce
priveºte pedeapsa, nu am comentat
în nici un fel, am ispãºit. Eu cred cã
fiecare cetãþean în România încã mai
are dreptul sã se exprime. Atitudinea
mea a fost de a respecta pedeapsa
care a fost decisã”, a adãugat
acesta. Adrian Nãstase a fost adus,
ieri-dimineaþã, de la Penitenciarul
Jilava la Judecãtoria Sectorului 4,
unde s-a judecat cererea acestuia de
eliberare, dupã aproximativ ºapte
luni ºi jumãtate de detenþie din cei
doi ani la cât a fost condamnat în
dosarul „Trofeul calitãþii”.
CCR judecã astãzi
sesizarea PDL privind
bugetul de stat

Curtea Constituþionalã a
României (CCR) urmeazã sã dezbatã
mai devreme, ºi anume în ºedinþa de
astãzi, sesizarea PDL privind Legea
bugetului pe 2013, dupã ce a
preschimbat termenul stabilit iniþial
din 20 februarie în 13 februarie, au
confirmat pentru Agerpres reprezen-
tanþi ai CCR. PDL a contestat pe 8
februarie, la CCR, Legea bugetului de
stat pe 2013, invocând în sesizarea
adresatã Curþii trei argumente legate
de nerespectarea procedurilor
parlamentare în cursul dezbaterilor
la buget din plenul reunit al celor
douã Camere, printre care ºi lipsa
cvorumului, ºi un argument legat de
lipsa de predictibilitate a bugetului
pe 2013, dupã cum a declarat
deputatul Andreea Paul, vicepreºe-
dinte PDL, într-o conferinþã de presã.

Adrian Nãstase poate fi eliberat

Premierul Victor Ponta a
declarat, ieri, cã opinia sa
politicã este cã nu ar mai trebui
organizate alegeri parþiale în
colegiul din Sectorul 4 rãmas
liber în urma demisiei lui Dan
Voiculescu din Senat, motivul
fiind numãrul mare de parla-
mentari existent deja. „Opþiunea
mea strict politicã, dar trebuie
sã vedem dacã poate fi aplicatã
ºi din punct de vedere legal,
este de a nu mai organiza
alegeri parþiale pentru nici un
colegiu care se elibereazã. (...)
ªi aºa sunt foarte mulþi parla-
mentari. Pânã ajungem, în
2016, la un numãr normal, ar
trebui ca acele locuri sã rãmânã
vacante”, a rãspuns Ponta la o
întrebare pe aceastã temã.
Reamintim cã Dan Voiculescu,
inculpat într-un dosar de
corupþie, ºi-a dat demisia de
douã ori în ultimele opt luni din
Senat. În consecinþã, dosarul
sãu de corupþie a fost mutat
succesiv de la Înalta Curte de

Ponta: Eu nu aº mai face
alegeri pentru postul de senator

lãsat liber de Voiculescu
Casaþie ºi Justiþie la Tribunalul
Bucureºti. Urmãtorul termen în
dosarul privatizãrii Institutului
pentru Cercetãri Alimentare
(ICA), în care este inculpat
Voiculescu, a fost mutat pe 20
februarie, de pe 8 martie, cum
stabilise iniþial Tribunalul
Bucureºti. Dosarul a ajuns la
Tribunal dupã ce ÎCCJ a decis,
pe 6 februarie, cã nu mai are
competenþa de a judeca aceastã
cauzã, în urma demisiei lui Dan
Voiculescu din funcþia de
senator (n.r. - dobânditã la
alegerile legislative din 9
decembrie 2012). La începutul
lunii decembrie 2008, preºedin-
tele fondator al Partidului
Conservator, Dan Voiculescu, a
fost trimis în judecatã, alãturi
de alte 12 persoane, în dosarul
privind privatizarea Institutului
de Cercetãri Alimentare.
Potrivit procurorilor, prejudiciul
produs în urma acestei privati-
zãri se ridicã la peste 60 de
milioane de euro.

Senatul a atribuit douã contracte pentru cazarea la hotel a senatorilor,
în valoare totalã de 6.040.301 lei fãrã TVA, achiziþia fiind realizatã prin
negociere cu un singur ofertant ºi publicatã, ieri, pe pagina de achiziþii
publice. Un prim contract a fost atribuit societãþii care deþine JW Mar-
riott Bucharest Grand Hotel, în valoare de 1.181.651 lei fãrã TVA. Pro-
cedura de atribuire a fost realizatã prin negociere cu un singur ofertant,
contractul fiind atribuit pe 17 decembrie 2012 pentru o perioadã de 12
luni. Iniþial, Senatul a estimat cã valoarea contractului ar fi ajuns la
4.200.000 de lei. Al doilea contract a fost încheiat cu Radisson Blu Hotel,
fiind realizatã, de asemenea, negociere cu un singur ofertant. Atribuirea
contractului în valoare de 4.858.650 de lei, fãrã TVA, a fost realizatã în
17 decembrie 2012,
tot pentru o perioadã
de 12 luni. Iniþial, Se-
natul estima valoarea
acestui contract la
6.000.000 de lei. Po-
trivit unei precizãri
transmise la solicita-
rea Mediafax, în 16
ianuarie 2013 Senatul
înregistra 99 de sena-
tori cazaþi în regim
hotelier.

Senatul a semnat douã contracte
pentru cazarea parlamentarilor,

în valoare de peste 6 milioane lei

Preºedintele Traian Bãsescu a
promulgat, ieri, legea de aproba-
re a ordonanþei de urgenþã care
prevede creºterea pensiilor. Con-
form unui anunþ al Administra-
þiei prezidenþiale, Traian Bãses-
cu a semnat decretul pentru pro-
mulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de Urgenþã a Guver-
nului nr.1/2013 pentru modifica-

Preºedintele a promulgat OUG privind
creºterea pensiilor

rea ºi completarea Legii nr.263/
2010 privind sistemul unitar de
pensii publice. Camera Deputaþi-
lor, în calitate de for decizional,
 a adoptat, în sesiunea extraor-
dinarã din 29 ianuarie, aceastã
ordonanþã de urgenþã, prin inter-
mediul cãreia valoarea punctului
de pensie pentru anul 2013 creº-
te la 762,1 lei.

Judecãtoria Sectorului 4 a admis,
ieri, cererea lui Adrian Nãstase de
eliberare înainte de termen, însã de-
cizia nu este definitivã, ea putând fi
atacatã cu recurs la Tribunalul Bu-
cureºti. Drept urmare, fostul premier
nu poate fi pus în libertate decât dupã
judecarea de cãtre Tribunalul Bucu-
reºti a recursului depus ieri de DNA.
La judecarea cererii de eliberare îna-
inte de termen, procurorul de ºedin-
þã a solicitat instanþei respingerea
acesteia, învocând faptul cã deþinu-
tul nu a dovedit o atitudine de în-
dreptare, întrucât a continuat sã facã
afirmaþii la adresa judecãtorilor care
l-au condamnat la doi ani de închi-

soare în dosarul „Trofeul calitãþii”
(referitor la sponsorizarea campaniei
sale electorale din 2004). Comisia de
eliberãri condiþionate de la Peniten-
ciarul Jilava a dat aviz pozitiv elibe-
rãrii, constatând cã s-a împlinit ter-
menul de o treime din pedeapsã în
care ar putea fi eliberat fostul pre-
mier. Astfel, cererea a ajuns în faþa
unui judecãtor. Avocatul Ion Cazacu
spunea cã membrii Comisiei au luat
în calcul la stabilirea avizului favora-
bil atât activitãþile desfãºurate de
Adrian Nãstase în penitenciar, pre-
cum ºi faptul cã acesta a publicat
trei cãrþi. Nãstase este încarcerat din
seara zilei de 26 iunie 2012.
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Vestea îndelung aşteptată a ve-
nit: Elena Udrea a anunţat, ieri,
activul şi simpatizanţii PDL c ă va
candida la preşedinţia partidului,
argumentând că poate „să se bată
cu Ponta, Antonescu şi Voicules-
cu”. Elena Udrea a mai adăugat
că a discutat „cu foarte mulţi”
colegi de partid ş i îşi va prezenta
moţiunea pentru Convenţia Naţi-
onală din 23 martie a.c.  în ter ito-
riu.  Cum „adversarii” doamnei
deputat „prin redistribuire”, Ele-
na Udrea, la Convenţia Naţională
a PDL din martie nu vor fi Victor
Ponta, Crin Antonescu sau Dan
Voiculesc u, ci Vasile Blaga, şi cine

MIRCEA CANŢĂR

PDL: Elena Udrea pleacă la... război
s-o mai anunţa, citarea liderilor
USL,  într-un asemenea context,
es te realmente gratuită. Câteva
nedumerir i persistă. Şi una, de
pildă, ar  fi c hiar următoarea: la
începutul anului, mai exact la 9
ianuarie a.c. , Elena Udrea decla-
ra: „Nu,  nu candidez la preşedin-
ţia partidului.  Dacă vrem să
oprim această fierbere, există do-
rinţa de a se ţine Convenţia şi de
a crea posibilitatea de a se opta
pentru o echipă, poate tot a dom-
nului Blaga.  Nu trebuie neapărat
schimbat Blaga”. Fireşte, opţiu-
nile se mai schimbă,  mai ales în
cazul oamenilor politici. Proble-

ma doamnei deputat de Neamţ,
„prin redistribuire”, este însă alta:
în vara anului trecut a demisionat
de la preşedinţia organizaţiei Bu-
cureş ti, o funcţie care nu i se
potr ivea, după ce PDL a pierdut
la alegerile locale, „sub media par-
tidului”, două primării de sec tor.
Rezultatele de ansamblu au fost
un dezas tru. Motiv pentru c are
Elena Udrea a căutat un mandat
de parlamentar taman prin paro-
hia primarului de Piatra-Neamţ,
Gheorghe Ştefan, zis  „Pinalti”,
care nici el n-a mai contat prea
mult la alegerile legislative din
decembrie. PDL este un partid în

convalescenţă prelungită, după
cum au dovedit recentele alegeri
parţiale. Nu misoginismul din pro-
priul partid ar putea-o împiedica
pe Elena Udrea să ac ceadă la
funcţia de „lider maximo”, ci po-
ziţionarea grupurilor de interese şi
de presiune, şi apoi propriile per-
formanţe politic e. „Av em nev oie
de un partid viu, care să nu mai
permită adversarilor săi să spu-
nă că e un partid mort”, spunea
Elena Udrea. Adversarii PDL-ului,
după cum vedem şi am mai vă-
zut,  s-au aflat, până nu demult,
chiar sub umbrela PDL-ului. Nu
puţini devenind, prin vesele tum-

be ideologice, liberali sau conser-
vatori la fel de convinşi ca şi atunci
când s lujeau PDL.  Mulţi dintre
cei care se gudurau nu demult
pe lângă Elena Udrea scrutează
as tăzi alt azimut. PDL mai are de
suferit până îşi va reveni. Şi, in-
diferent de c ine va deveni liderul
partidului la proxima Convenţie
Naţională, lucrurile nu se vor lim-
pezi pe deplin. Poate trebuie în-
cepută o nouă rec onstrucţie, de
la nivelul fiecărei organizaţii, fără
ca asta să poată garanta „zăpezi-
le de altădată”,  expres ie villonia-
nă nu prea ac cesibilă pedeliştilor
de duzină.

Circulaţie rutieră
restricţionată pe strada „Sărari”

Acordul a fost aprobat cu următoarele
condiţii: să se respecte de către solicitant
schema de semnalizare aşa cum a fost avi-
zată de Poliţia Rutieră precum şi “Normele
metodologice privind condiţiile de închidere
a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor în
vederea executării de lucrări în zona dru-
mului public şi/sau pentru protejarea drumu-
lui”, aprobate prin Ordinul comun MI-MT
nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial
nr. 397/24.08.2000. «Solicitantul va delimi-
ta stric t zona de intervenţie şi va asigura
variante de acces  auto alternative pentru
locatari, pentru autobuzele în al căror itine-
rar se află strada „Sărari” sau pentru even-
tuale situaţii de urgenţă. Solicitantul răspun-

Primăria municipiului Craiova
anunţă restricţionarea circulaţiei
rutiere pe strada „Sărari”, în zona
S.C. Pan Group S.A., în zilele de
12, 13 şi 14 februarie a.c., în
intervalul orar 23.00 -3.00. Aceasta
a fost solicitată de SC Pan Group
pentru încărcarea de echipamente
industriale cu ajutorul unor
automacarale.

de civil, administrativ, contravenţional sau
penal (după caz) pentru eventualele eveni-
mente rutiere sau pagube materiale datorate
desfăşurării lucrărilor, semnalizării şi delimi-
tării necorespunzătoare a acestora, sau ne-
menţinerii şi neasigurării semnalizării rutiere
pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrări-
lor. Dacă este cazul, se va solicita  asistenţă
de specialitate din partea deţinătorilor de reţe-
le de utilităţi, în vederea executării lucrărilor»,
se menţionează într-un comunicat de presă
al Primăriei municipiului Craiova.

MARIN TURCITU

Compania de Apă „Oltenia” (CAO) întrerupe alimentarea cu apă, astăzi, între orele 10.00-
14.00, pentru înlocuirea unui tronson de 3,5 m al conductei de oţel cu diametrul nominal de
1000 mm, pentru transportul apei potabile Işalniţa-Craiova (Staţia de apă Şimnic) – Firul 2.
Se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă a următorilor utilizatori ai serviciului public de
alimentare cu apă: Staţiunea experimentală Craiova (Amaradia), Fabrica de suc Işalniţa şi

SC BGS Consulting SRL.
„Atenţionăm utilizatorii de
apă potabilă menţionaţi că,
din cauza manevrelor  de
golire şi umplere a siste-
mului public de alimentare
cu apă potabilă, ocazional,
se pot produce modificări
ale calităţii apei potabile din
punctul de vedere al turbi-
dităţii şi culorii. La apariţia
ac es tor  fenomene se va
evita consumul de apă po-
tabilă, până la limpezirea
apei”, se precizează într-un
c omunic at de presă al
CAO.

MARGA BULUGEAN

Astăzi, întreruperi
de apă la robinet

Prof. univ. dr. Nicu Marcu a fost
înlocuit din funcţia de prorector al Universi-
tăţii din Craiova cu prof. univ. dr. Gabriel
Edmond Olteanu. Motivul: Nicu Marcu a
plecat în Parlamentul României, devenind,
din toamna anului trecut, deputat de Bacău.
Nicu Marcu este profesor universitar de
analiză macroeconomică şi în cadrul

Gabriel Olteanu, numit prorector
în locul lui Nicu Marcu

Universităţii din Craiova se ocupa de
managementul economic şi financiar, dar şi
de  problemele sociale ale studenţilor. În
Parlament, profesorul Nicu Marcu face
parte din Comisia de Buget-Finanţe a
Camerei Deputaţilor şi susţine că în primul
rând trebuie impusă o cheltuire eficientă şi
corectă a banului public prin găsirea unei
soluţii cu privire la corelarea instituţiilor
descentralizate ale autorităţilor locale şi
regionale cu Ministerul de Finanţe, prin
supervizarea de către un controlor delegat
al direcţiilor financiare regionale asupra
investiţiilor locale. Prof. univ. dr. Nicu
Marcu a mai îndeplinit şi funcţia de
preşedinte al Consiliului Naţional de
Integritate. Prof. univ. dr. Gabriel Edmond
Olteanu este cadru universitar la Facultatea
de Drept „Nicolae Titulescu”, dar şi
preşedintele Colegiului de Conducere a
Curţii de Arbitraj Dolj.

MARGA BULUGEAN
 

Nicu
Marcu

Gabriel Edmond
Olteanu
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Dosarul în care au fost trimiºi în
judecatã cei ºase doljeni a fost
instrumentat de procurorii Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Craiova.
În urma finalizãrii cercetãrilor, procu-
rorii au întocmit rechizitoriul prin care
au dispus, la sfârºitul lunii iulie 2010,
trimiterea în judecatã a avocatei
Iuliana Didu (32 de ani), din Craio-
va, membrã a Baroului Dâmboviþa,
Daniel Florin Fota (33 de ani),

George Radu (36 de ani), Mariana
ªtefu (47 de ani), din Sadova, Silviu
Cãtãlin Rãdoi (34 de ani), din
Craiova, ºi Eliza Viorica Vlad (61 de
ani), cea din urmã fiind trimisã în
judecatã în lipsã, ulterior fiind datã în
urmãrire naþionalã ºi internaþionalã.

Au vândut utilajele închiriate
Procurorii au reþinut în sarcina

celor ºase inculpaþi comiterea infrac-
þiunilor de înºelãciune cu consecinþe
deosebit de grave, fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã, fals privind
identitatea, uz de fals ºi tãinuire.
Cercetãrile efectuate de ofiþerii
Serviciului de Investigare a Fraudelor
din cadrul IPJ Dolj, sub coordonarea
procurorilor de la Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Craiova, au
scos la ivealã faptul cã cei ºase
doljeni, în perioada iunie-august 2009,
folosind calitãþi ºi identitãþi false, au
înºelat patru agenþi economici din
þarã, respectiv SC PREBET Aiud SA,
SC PORTOROSA ART SRL –
Cornu, din judeþul Prahova, SC
COTACO SRL Mihãileºti ºi SC ROM
LUC GRUP SRL. Aceºtia au închi-
riat de la unele dintre firme diverse
utilaje de construcþii, printre care
macarale ºi excavatoare, pe care

ªase doljeni, între care se aflã ºi avocata Iuliana Didu, membrã a
Baroului Dâmboviþa, au fost condamnaþi definitiv, sãptãmâna trecutã,
la pedepse cuprinse între un an ºi ’ase luni de închisoare cu suspenda-
re ºi 13 ani de închisoare, dupã ce, folosind calitãþi ºi identitãþi false,
au înºelat mai multe societãþi comerciale cu peste 1,5 milioane de lei.
Doljenii au fost trimiºi în judecatã în iulie 2010, iar pe 6 februarie a.c.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie le-a respins, ca nefondate, recursu-
rile declarate împotriva sentinþei pronunþate pe fond de magistraþii
Curþii de Apel Craiova. Reprezentanþii IPJ Dolj au precizat cã unul
dintre condamnaþi a fost prins luni, 11 februarie a.c., un altul a fost
încarcerat în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova pe 8 februa-
rie, avocata ºi o altã femeie fiind cãutate în acest moment pentru a fi
încarcerate în baza mandatelor emise de instanþã.

Doljeni condamnaþi definitiv pentru înºelãciuneDoljeni condamnaþi definitiv pentru înºelãciuneDoljeni condamnaþi definitiv pentru înºelãciuneDoljeni condamnaþi definitiv pentru înºelãciuneDoljeni condamnaþi definitiv pentru înºelãciune

apoi le-au vândut, ca ºi când ar fi
fost proprietari. În plus, au luat
diverse mãrfuri, în special materiale
de construcþii, însã între acestea s-au
aflat pânã ºi traverse de cale feratã,
pe care nu le-au achitat ºi le-au
revândut imediat, sub preþul pieþei,
banii bãgându-i în buzunare. Potrivit
procurorilor, prejudiciul produs celor
patru firme înºelate depãºea
1.700.000 de lei. Activitatea infracþi-

onalã s-a derulat prin intermediul
firmei SC SIC CONSTRUCT SRL
Craiova, iar dupã ce ºi-au fãcut
“plinul”, ca sã li se piardã urma,
inculpaþii au vândut societatea pe
2.000 de lei unui craiovean despre
care ºtiau cã suferã de afecþiuni
grave ºi care a ºi decedat ulterior. În
acest dosar, Iuliana Didu, Daniel
Florin Fota ºi George Radu au fost
arestaþi preventiv, ceilalþi parteneri ai
lor fiind trimiºi în judecatã în stare de
libertate. Ulterior, au fost eliberaþi ºi
cei trei, procesul pe fond judecându-
se la Curtea de Apel Craiova.

Pedeapsa maximã – 10 ani
de detenþie

Dupã mai bine de un an de la
trimiterea în judecatã, pe 2 decembrie
2011, instanþa a pronunþat sentinþa în
dosar, cea mai asprã pedeapsã fiind
aplicatã Elizei Vlad, care a comis
faptele în stare de recidivã. Astfel,
aceasta a fost condamnatã la pe-
deapsa de 10 ani închisoare, la care
s-au mai adãugat alþi 3 ani în baza a
douã sentinþe pronunþate pentru fapte
similare, rezultând pedeapsa finalã de
13 ani închisoare, în regim de deten-
þie. Mariana ªtefu, George Radu ºi
Daniel Florin Fota au primit fiecare

câte 4 ani de închisoare. Avocata
Iuliana Didu a fost condamnatã la 5
ani de detenþie, iar Silviu Cãtãlin
Rãdoi a scãpat cel mai ieftin, fiind
condamnat la 1 an ºi 6 luni închisoare
cu suspendare. În plus, Curtea de
Apel Craiova a admis acþiunile
formulate de reprezentanþii firmelor
prejudiciate, care s-au constituit pãrþi
civile în procesul penal ºi i-a obligat,
în solidar, pe inculpaþii ªtefu Mariana,
Radu George, Didu Iuliana ºi Vlad
Eliza Viorica, la despãgubiri civile de
peste 1,5 milioane de lei, cu dobânzile
legale aferente, calculate pânã la
data achitãrii efective a sumei.

Recursuri respinse ca nefondate
Inculpaþii au fãcut recurs împotriva

hotãrârii Curþii de Apel Craiova,
înregistrat pe rolul Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) pe 17
ianuarie 2012. Dupã mai bine de un
an de judecatã, sãptãmâna trecutã,
pe 6 februarie a.c., Curtea Supremã
a pronunþat soluþia, respingând, ca
nefondate, recursurile declarate de
inculpaii Radu George, Didu Iuliana,
ªtefu Mariana, Fota Daniel Florin,
Vlad Eliza Viorica ºi Radoi Silviu
Cãtãlin împotriva sentinþei penale nr.
193 din 2 decembrie 2011 a Curþii de
Apel Craiova. În plus, ÎCCJ a dedus
din pedeapsa aplicatã Elizei Vlad
durata reþinerii ºi arestãrii preventive
de la 2 decembrie 2011 la 6 februarie
2013 (femeia fiind singura care a
rãmas încarceratã pe parcursul

procesului) ºi i-a obligat pe recurenþii
inculpaþi Didu Iuliana, ªtefu Mariana,
Fota Daniel Florin ºi Vlad Eliza
Viorica la plata sumei de câte 325 de
lei cheltuieli judiciare cãtre stat, în
timp ce Radu George ºi Rãdoi Silviu
Cãtãlin, au de achitat câte 600 de lei
cheltuieli judiciare cãtre stat. Sentinþa
pronunþatã pe 6 februarie este defini-
tivã, motiv pentru care a fost anunþa-
tã instanþa de fond pentru emiterea
mandatelor de executare a pedepse-
lor. Mandatele au fost comunicate
reprezentanþilor IPJ Dolj, care au
început sã-i caute pe Mariana ªtefu,
George Radu, Daniel Florin Fota ºi
Iuliana Didu. Pânã ieri, fuseserã
gãsiþi doar doi dintre ei. Este vorba
despre Daniel Florin Fota, care a fost
prins pe 7 februarie de poliþiºtii
craioveni, o zi mai târziu fiind trans-
ferat în Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj. În
plus, în cursul zilei de luni, poliþiºti din
cadrul Secþiei 1 Craiova au organizat
ºi executat o acþiune pe linia persoa-
nelor urmãrite, ocazie cu care a fost
depistat, prins ºi introdus în Centru de
Reþinere ºi Arestare Preventivã Dolj,
George Radu, de 41 de ani, din
Craiova, dupã cum au comunicat ieri
reprezentanþii IPJ Dolj.

În ceea ce le priveºte pe Iuliana
Didu ºi Mariana ªtef, oamenii legii
spun cã sunt cãutate pentru punerea
în executare a mandatelor emise pe
numele lor.

Eliza Viorica Vlad nu a fost
gãsitã pentru cercetãri ºi nici
pentru a fi adusã în faþa instan-
þei de judecatã, pe numele
acesteia fiind emis un mandat
de arestare preventivã în lipsã,
în baza cãruia a fost datã în
urmãrire naþionalã ºi internaþio-
nalã. Femeia a fost prinsã de
oamenii legii pe 30 noiembrie
2011, în Piteºti. Pe lângã
mandatul de arestare preventi-
vã, pe numele sãu fuseserã
emise de instanþe diferite cinci
mandate de executare a unor
pedepse cu închisoarea, toate
pentru înºelãciune.
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 ªeful administraþiei publice ju-
deþene, Ion Prioteasa, a anunþat,
ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã, cã s-au terminat procedu-
rile pentru unul dintre obiectivele
pe care Consiliul Judeþean le pro-
pune pentru realizare în acest
mandat, ºi anume Centrul Acva-
tic ºi de Agrement. Ideea a pornit
de la faptul cã la nivelul Craiovei
sunt foarte puþine spaþii sportive
ºi de agrement ºi era necesar un

astfel de obiectiv care sã îi facã
pe pãrinþi sã-ºi înscrie copiii la
cursuri de înot, unde sã se poatã
dezvolta armonios.

«Nu puteam sã facem acest lu-
cru oriunde ºi atunci am ales te-
renul din strada „General Draga-
lina”, care stã de ani de zile plin
de buruieni ºi ne provoacã pro-
bleme primãvara. Sunt circa
8.500 mp, în pantã ºi de aceea
trebuia gãsitã o proiectare aparte
pentru acest teren. Ne era simplu
sã organizãm o licitaþie, însã ne-
am gândit cã trebuie sã înnobilãm
Craiova cu o construcþie deose-
bitã ºi ne-am adresat unui cerc
mult mai larg. Am avut plãcuta
surprizã sã se prezinte la concur-
sul de idei 12 arhitecþi: ºapte din
Bucureºti, trei din Cluj-Napoca ºi
doi din Craiova. Aºadar, aceºtia au
depus lucrãri, una mai frumoasã
ca cealaltã. Un juriu de specialiºti

Paginã realizatã de  ALINA DRÃGHICI ºi MARIN TURCITU

Consiliul Judeþean Dolj a lansat
 un concurs de idei pentru rea-

lizarea unui Centru Acvatic ºi de
Agrement în municipiul Craiova, pe
un teren de aproximativ 8.500 mp,
situat pe bulevardul „General Dra-
galina”, în spatele Centrului Militar

Zonal. În competiþie s-au înscris 12
arhitecþi, ºapte din Bucureºti, trei din
Cluj-Napoca ºi doar doi din Craio-
va. A fost ales unul, iar ceilalþi doi au
fost premiaþi cu câte 15.000 de euro,
proiectele lor rãmânând în proprie-
tatea Consiliului Judeþean Dolj.

a trebuit sã analizeze zile întregi
pânã sã se ajungã la lucrarea care
va fi pusã în operã», a declarat
Ion Prioteasa.

„Nici un proiect al Uniunii
Europene nu trebuie
sã treacã pe lângã noi”

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a mai precizat cã pro-
iectul nu poate fi realizat decât cu
fonduri europene: „A fost aleasã

o idee extraordinarã, pe care do-
rim sã o punem în practicã cât
mai repede, dar este clar cã nu o
vom putea face ceva decât pe un
program al Uniunii Europene. Din
momentul în care se vor lansa fon-
durile pe sectorul financiar 2014-
2020, noi vom avea acest obiec-
tiv realizat. Pentru cei care sunt
mai puþin familiarizaþi, trebuie sã
ºtie cã Uniunea Europeanã dã bani
pe diferite segmente, pe sãnãtate,
infrastructurã, reabilitare ºi exis-
tã ºi un segment al agrementului
în care, dacã noi nu depunem un
proiect, banii se duc ºi poate un
alt judeþ din Oltenia primeºte aces-
te fonduri. De aceea principiul
nostru este cã nici un proiect al
Uniunii Europene nu trebuie sã
treacã pe lângã noi. Þinem la acest
criteriu ºi colegii noºtri de la  Di-
recþia Afaceri Externe au stache-
ta ridicatã”.

“Centrul acvatic ºi de agrement
va costa aproximativ
10 milioane de euro”

Dintre arhitecþii care au fost în-
scriºi la concurs au fost selectaþi
trei. Câºtigãtorul Centrului Acva-
tic ºi de Agrement va face ºi pro-
iectarea, iar ceilalþi doi au fost pre-
miaþi cu câte 15.000 de euro, pro-
iectele lor intrând în proprietatea
Consiliului Judeþean Dolj. »Am
selecþionat dintre cei care s-au în-
scris la acest concurs de idei trei
arhitecþi. Cel care a câºtigat pro-
iectul face ºi proiectarea mai de-
parte. Conform legislaþiei, este per-
mis acest lucru. Ceilalþi doi primesc
un premiu de 15.000 de lei ºi ope-
rele lor rãmân în proprietatea inte-
lectualã a Consiliului Judeþean Dolj
ºi, poate, noi altãdatã le vom reali-
za în alte pãrþi. Prin simpla lui în-
fãþiºare, acest obiectiv va atrage
oameni ºi vizitatori din toatã þara.
Sunt mândru de acest lucru, pen-
tru cã, alãturi de Centrul „Brân-
cuºi”, vor fi douã obiective de in-
teres, unul cultural ºi unul cu co-
notaþie sportivã. Estimãm cã ceea
ce vom realiza în acest Centru
Acvatic ºi de Agrement ne va duce
la o sumã de circa 10 milioane de
euro», a mai spus preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion

Prioteasa.

“Aceastã investiþie va reprezenta
o emblemã pentru Dolj

Vicepreºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Cristinel Iovan, este
ºi el de pãrere cã sarcina arhitec-
tului declarat câºtigãtor este de a
realiza o construcþie deosebitã în
Craiova, care sã aducã municipiul
în secolul al XXI-lea: „Câºtigãto-
rul desemnat la acest concurs de

soluþii va avea ca sarcinã princi-
palã realizarea proiectãrii pentru o
construcþie deosebitã, care poate
ridica oraºul Craiova, îl poate adu-
ce în secolul al XXI-lea. E un drum
anevoios, pentru cã, dupã ce vom
face proiectarea în acest an, va
trebui sã gãsim soluþiile financia-
re, sã gãsim programe ale UE unde
sã aplicãm. (…) Filosofia care a
stat la baza demersului nostru a
fost cum sã valorificãm cel mai
bine cea mai importantã suprafaþã
de teren pe care Consiliul Judeþean
Dolj o are în proprietate în Craio-
va. Ne-a luat ceva timp pânã sã ne
hotãrâm ce am vrea sã facem în
acea zonã, de aceea participarea
numãrului mare de arhitecþi la
acest concurs de idei a arãtat inte-
res pentru potenþialul turistic din
Craiova. Credem cã, odatã reali-
zatã, aceastã investiþie va reprezen-
ta o emblemã pentru Dolj”.

Din Craiova s-au înscris
doar doi arhitecþi

Radu Papa, arhitectul-ºef al
Consiliului Judeþean Dolj, spune cã
nu le-a impus arhitecþilor decât
câteva condiþii minimale, lãsându-
le libertate totalã în creaþie. Acesta
a mai declarat cã este puþin mâh-
nit cã la concursul de idei nu s-au
înscris decât doi arhitecþi din Cra-

iova: „Noi, prin tema de proiecta-
re, am impus doar câteva funcþi-
uni minimale, obligatorii: o piscinã
acoperitã, cu dimensiuni semiolim-
pice de 25/18 m, o piscinã în aer
liber ºi mai multe sãli de sport ºi
am lãsat totalã libertate participan-
þilor sã facã toate propunerile pe
care le considerã necesare ca
funcþiuni complementare, respec-
tive spaþii comerciale, alimentaþie
public. Au existat concurenþi care
au propus ºi spaþii hoteliere, tobo-
gane, piscine de micã adâncime
pentru copii, terenuri de sport ºi
multe altele. Aceastã libertate a dus
la proiecte spectaculoase. Concur-
sul s-a bucurat de mare interes. Nu
ne aºteptam sã avem atât de mulþi
participanþi. Doar un mic reproº
am: din Craiova s-au înscris doar
doi arhitecþi ºi le reproºez mai ales
tinerilor cã nu au dorit sã participe
la un concurs de idei pe un teren
din oraºul lor. Juriul care a desem-
nat câºtigãtorul a fost alcãtuit nu-
mai din arhitecþi ºi specialiºti: prof.
univ. Gheorghe Dumitrache, de la
Institutul de Arhitecturã „Ion Min-
cu”, Radu Ionescu, preºedintele
Ordinului Arhitecþilor, Direcþia de
Arhitecturã a fost reprezentatã de
arhitectul Marcel Berendei ºi cei
doi arhitecþi de aici, subsemnatul
ºi doamna Mariana David”.
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Consiliul Judeþean Dolj a desemnat proiectulConsiliul Judeþean Dolj a desemnat proiectulConsiliul Judeþean Dolj a desemnat proiectulConsiliul Judeþean Dolj a desemnat proiectulConsiliul Judeþean Dolj a desemnat proiectul
câºtigãtor pentru Centrul Acvatic ºi de Agrementcâºtigãtor pentru Centrul Acvatic ºi de Agrementcâºtigãtor pentru Centrul Acvatic ºi de Agrementcâºtigãtor pentru Centrul Acvatic ºi de Agrementcâºtigãtor pentru Centrul Acvatic ºi de Agrement

Proiectul câºtigãtor este cel al Biroului de arhitecturã al lui Dorin ªtefan,
care s-a asociat pentru acest concurs cu o firmã din Bacãu specializatã în
piscine ºi spaþii de SPA, Left Pools. Deasupra construcþiei gândite în res-
pectivul proiect se aflã o piscinã în aer liber, de unde se poate vedea pan-
orama oraºului. În consolã este o piscinã în care curge permanent o cas-
cadã. Proiectul a fost apreciat pentru cã ocupã puþin teren ºi lasã un parc
urban asemãnãtor cu Parcul „Romanescu”: gazon, alei, copaci ºi are ºi o
esplanadã. Mai sunt alte trei bazine în cascadã, sunt zone dedicate copiilor,
spaþii speciale pentru magazine de profil, sportive, cafenele, cofetãrii, un
restaurant, salon de înfrumuseþare, sãli de fitness ºi aerobic.
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În acest an, Craiova este pri-
ma gazdã a acestei extraordinare
prezentãri a producþiei de arhitec-
turã naþionalã, împreunã cu isto-
ria acesteia, ca centru al Regiunii
de dezvoltare europeanã Sud-Vest,
urmând apoi traseul Timiºoara,
Cluj-Napoca, Iaºi, Braºov, Ploieºti
ºi Constanþa. Potrivit organizato-
rilor, scopul evenimentului a fost
acela “de a arãta tuturor celor in-
teresaþi de frumos ºi de soarta lo-
calitãþilor judeþelor regiunii noas-
tre, mai ales acum, când fonduri-
le europene trebuie folosite cu mai
mult discernãmânt ºi responsabi-
litate civicã, cum trebuie accesa-
te proiectele ºi cum trebuie sã co-

Bienala Naþionalã de Arhitecturã, în BãnieBienala Naþionalã de Arhitecturã, în BãnieBienala Naþionalã de Arhitecturã, în BãnieBienala Naþionalã de Arhitecturã, în BãnieBienala Naþionalã de Arhitecturã, în Bãnie
Muzeul Olteniei gãzduieºte, în

aceste zile, Bienala Naþionalã de Ar-
hitecturã. Craiovenii au, astfel, oca-
zia sã cunoascã valorile patrimoni-
ale ale spaþiului arhitectural ºi cele
mai deosebite lucrãri arhitecturale,
dar ºi proiecte de arhitecturã ce au
fost premiate în anul 2012. La eve-

nimentul de deschidere, organizat
ieri de Filiala euroregionalã Sud-
Vest Oltenia a Uniunii Arhitecþilor
din România, au fost prezenþi arhi-
tecþi de prestigiu din Craiova ºi Bu-
cureºti, precum ºi autoritãþile jude-
þene, care au adus în discuþie ºi pro-
blema culelor din Oltenia.

laboreze cu arhitectul, membru al
Ordinului Arhitecþilor din Româ-
nia, ce va concepe obiectivul, sau
obiectul, dorit de beneficiar”.

Cel mai important
eveniment al breslei
arhitecþilor

Aceastã a X-a ediþie a Bienale-
lor de arhitecturã, denumitã Bie-
nala Naþionalã de Arhitecturã Bu-
cureºti, a fost începutã în 1994,
denumitã atunci Bienala de Arhi-
tecturã Bucureºti. Ea a primit noua
denumire, de Naþionalã, pentru a
o deosebi de anuala Bucureºtiu-
lui. Este cel mai important eveni-

ment profesional al “breslei” ar-
hitecþilor organizat vreodatã în
România. «Apreciez cã alãturi de
noi este în primul rând breasla ar-
hitecþilor, precum ºi reprezentan-
þii celor care ne vor sprijini în in-
vestiþiile viitoare ºi care au încre-
dere în arhitecþi. Profitând de douã
mari evenimente care au marcat
evoluþia acestui eveniment, am
ales aceastã tematicã aniversarã
„Arhitectura la aniversare – 120
de ani de organizare profesionalã
ºi învãþãmânt superior de arhi-
tecturã”. Pe 27 februarie 1891,
un grup de tineri arhitecþi absol-
venþi ai ºcolilor pariziene, în frunte
cu arhitectul Ion Mincu, au hotã-
rât sã punã bazele societãþii arhi-
tecþilor români care, ulterior, pe
15 octombrie 1892 au înfiinþat
ºcoala superioarã de arhitecturã,
care a devenit Universitatea de Ar-
hitecturã ºi Urbanism Ion Mincu.
(…) Aceastã expoziþie vrea sã se

constituie într-un fond metodolo-
gic pentru viitorul muzeu de arhi-
tecturã ºi este o expoziþie care se
va dezvolta permanent. Bienala,
aflatã la a zecea aniversare, susþi-
ne calitatea spaþiului contemporan
românesc certificat prin cele cinci
jurii internaþionale cu 27 de
membri, care au bãtut toatã þarã
ºi au vãzut casele. Este o bienalã
cu ecou internaþional», a declarat
prof. dr. arhitect Cristina Olga
Gociman, profesor la Universita-
tea de Arhitecturã ºi Urbanism
“Ion Mincu” din Bucureºti.

„Culele din Oltenia
trebuie salvate”

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a fost
numit preºedintele comitetului or-
ganizator al Bienalei Naþionale de
Arhitecturã. Acesta a adus în dis-
cuþie ºi problema culelor din Ol-
tenia, care se aflã într-o stare
avansatã de degradare. “Vorbim
astãzi de 120 de ani de arhitectu-
rã româneascã, dar ºi despre un

subiect care ne face o deosebitã
plãcere. Sunt 16 cule în Oltenia,
dintre care douã în Dolj, la Bra-
bova ºi Cernãteºti, care trebuie sã
fie salvate. ªtiu cã nu sunt bani,
dar poate cu ajutorul unui proiect
european rezolvãm ºi aceastã pro-
blemã. Arhitectura este o profe-
sie aparte. Arhitectul este profe-
sor, artist, inginer. Reabilitarea
clãdirii Muzeului Olteniei a costat
8 milioane de euro. De asemenea,
Muzeul de Artã este reabilitat ºi
el. Aceste clãdiri vor înnobila Cra-
iova, astfel cã cetatea noastrã dra-
gã va avea ºi o componentã cul-
turalã ºi artisticã”, a declarat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

ALINA DRÃGHICI

Expoziþiile prezente la Muzeul
Olteniei sunt deosebite manuale de
istoria arhitecturii, teoria arhitec-
turii ºi un album unic, instructiv
pentru populaþia localitãþilor ºi în
special pentru cei ce doresc sã-ºi
realizeze construcþii sociale sau de
producþie. Cumulate, expoziþiile
prezintã aproximativ 950 de
panouri de expunere, un record
extraordinar al arhitecþilor.

Expoziþia va putea fi vizitatã în-
cepând de astãzi ºi pânã pe 22 fe-
bruarie a.c., în intervalul orar
10.00 – 16.00, excepþie fãcând ziua
de luni, 18 februarie, când nu va fi
deschisã publicului.

Conform aceluiaºi raport al DSP
Dolj, principalele probleme de sãnã-
tate ale doljenilor sunt hipertensiu-
nea arterialã, cardiopatia ischemicã
cronicã, diabetul, tumorile, boala ul-
ceroasã ºi bolile cerebro-vasculare.
În ceea ce priveºte decesele, pe pri-
mele trei locuri se situeazã cele pro-
vocate de boli ale aparatului circula-
tor, de tumori ºi boli ale aparatului
digestiv. Mediul urban copiazã ace-
laºi model pe primele trei locuri, însã
pentru mediul rural locul al treilea este
ocupat de decesele survenite prin
bolile aparatului respirator.

În ceea ce priveºte comunitãþile
cu populaþie îmbãtrânitã, natalitate
scãzutã, mortalitate crescutã ºi spor
natural negative, localitãþile doljene
cu probleme demografice sunt Sea-
ca de Pãdure, Brabova, Drãnic ºi
Terpeziþa.

Afecþiunile aparatului respirator,
pe primul loc

Bolile transmisibile care le-au dat
mari bãtãi de cap doljenilor, dar ºi
medicilor, sunt virozele respiratorii,
pneumonia acutã bacterianã, bolile
diareice acute, oxiuraza ºi giardioza.

Ca o concluzie generalã, anul 2011,
pentru care specialiºtii din cadrul DSP
Dolj au publicat cel mai recent ra-
port, s-a caracterizat prin patologie
respiratorie, digestivã ºi mai ales pa-
razitarã. Pe de altã parte, structura
morbiditãþii spitalizate pe afecþiuni si-
tueazã pe primele locuri bolile apara-
tului respirator, bolile aparatului cir-
culator ºi bolile aparatului digestiv.
Frecvenþa spitalizãrii a fost 21,88%.

Potrivit reprezentanþilor Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Dolj, serviciile
de sãnãtate din judeþul Dolj, în struc-
tura lor actualã, pot asigura amelio-

rarea stãrii de sãnãtate a populaþiei
judeþului mai ales prin derularea de
Programe de sãnãtate, centrate pe
principalele probleme evidenþiate de
Raportul stãrii de sãnãtate a comu-
nitãþii judeþul Dolj.

Cum sunt afectate localitãþile
doljene

Grijile de zi cu zi, neajunsurile ºi
condiþiile de trai precare afecteazã
tot mai mult starea de sãnãtate a dol-
jenilor. În plus, tot mai mulþi pacienþi
care trec pragul spitalelor ºi cabine-
telor medicale doljene sunt diagnos-

ticaþi cu afecþiuni gra-
ve ale inimii, iar sta-
tisticile sunt încã ºi
mai alarmante. Din
evidenþele cabinetelor
medicilor de familie,
spre exemplu, reiese
cã pe primele cinci
locuri la hipertensi-
une arterialã se
gãsesc localitãþile
Gherceºti (24%),
Murgaºi (20,19%),
Goicea (18,87 %),
Vela (17,96%) ºi Co-

ºoveni (17,85%). Nu mai puþin de
43 de localitãþi doljene au însã valori
ale indicelui peste limita superioarã a
intervalului de încredere. Cardiopa-
tia ischemicã cronicã, o altã afecþi-
une care îºi face din plin simþitã pre-
zenþa în Dolj, are valori peste limitã
în 46 de localitãþi, însã mai cu sea-
mã la Vela, Sopot, Pleºoi, Murgaºi
ºi Ghindeni. De pe lista bolilor nu
lipseºte nici diabetul, 24 de localitãþi
înregistrând valori ale indicelui pes-
te limita superioarã a intervalului de
încredere. Localitãþile cele mai afec-
tate sunt Murgaºi, Almãj, Coºoveni,
Bucovãþ ºi Ghindeni. Pacienþii cu tu-
mori reprezintã un capitol aparte. În
total, 43 de localitãþi au valori ale in-
dicelui peste limita superioarã a in-
tervalului de încredere. Printre aces-
tea, Cârna, Vârtop, Murgaºi, Bulzeºti
ºi Bratovoieºti.

Afecþiuni precum ciroza ºi alte

Cele mai multe decese sunt provocate în judeþul Dolj de boli ale aparatului circulator, tumori ºi
boli ale aparatului digestiv. Aceasta este concluzia care se desprinde dintr-un raport asupra stãrii

de sãnãtate a populaþiei publicat recent de Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) Dolj.

hepatite cronice sunt întâlnite cu pre-
cãdere în 51 de localitãþi. Cele mai
multe cazuri au fost însã la Secu, Ciu-
percenii Noi, Maglavit, Sopot ºi Uni-
rea. În privinþa bolilor cerebro-vas-
culare, 54 de localitãþi au valori ale
indicelui peste limita superioarã a in-
tervalului de încredere. Printre aces-
tea: Ghindeni, Sopot, Maglavit, Cio-
roiaºi ºi Malu Mare.

Boala ulceroasã este mai prezen-
tã în 45 de localitãþi cu valori ale in-
dicelui peste limita superioarã a in-
tervalului de încredere – Vela, Cerãt,
Ciupercenii Noi, Sopot ºi Brabova.
O altã afecþiune prezentã în judeþul
Dolj este bronhopneumopatia obs-
tructivã cronicã. Nu mai puþin de 51
de localitãþi doljene sunt pe lista ce-
lor afectate de aceastã boalã. Printre
ele, Ghindeni, Ciupercenii Noi, Ma-
glavit, Bucovãþ ºi Bulzeºti.

RADU ILICEANU

Bolile care îi rãpun pe doljeniBolile care îi rãpun pe doljeniBolile care îi rãpun pe doljeniBolile care îi rãpun pe doljeniBolile care îi rãpun pe doljeniBolile care îi rãpun pe doljeniBolile care îi rãpun pe doljeniBolile care îi rãpun pe doljeniBolile care îi rãpun pe doljeni
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Comunitatile de romi. Incluziune sau asimilare?Comunitatile de romi. Incluziune sau asimilare?Comunitatile de romi. Incluziune sau asimilare?Comunitatile de romi. Incluziune sau asimilare?Comunitatile de romi. Incluziune sau asimilare?
ROMEO TIBERIADE

În ultima vreme tot mai des subiectul
problematicii romilor, al comunitãþilor de
romi, viaþa, întâmplãrile ºi interacþiunea
acestora în societate  a stârnit interesul
opiniei publice care ºi-a manifestat re-
volta ºi neputinþa de a înþelege o situaþie,
pe care aparent o cunoaºte,  în esenþã
fiindu-i strãinã. Nu putem sã vorbim de-
spre romi ºi viaþa acestora actualã fãrã
sã ajungem atent la firul ierbii, sã înþele-
gem modul de viaþã al acestora, sã le
cunoaºtem tradiþia, obiceiurile, principiile
care stau la baza construcþiei  acestei  co-
munitãþi.

Nu putem lasa la o parte lunga perioa-
dã de sclavie a romilor, privarea lor de
drepturi, deportarea în Transnistria, eta-
pe care au reuºit sã rupã acestui popor
cel mai important aspect al evoluþiei so-

ciale ºi sã îl direcþioneze cãtre o auto-
consevare nesãnãtoasa, la nivel de instic-
te ºi autoaparare. Cu certitudine aborda-
rea  statului  ºi eforturile acestuia de a
aduce soluþii la problema romilor mai
degrabã încurcã decât sã ajute, soluþiile
fiind unele din afara comunitãþii de romi,
strãine de oamenii din comunitate, strãi-
ne de adevãrata naturã a problemei.

Nu putem pune în dezbatere incluziu-
nea romilor fãrã sã luãm în calcul ºi con-
secinþele asimilarii, asimilarea fiind pro-
babil cea mai comodã metodã de rezol-
vare a problemei lãsatã în voia destinu-
lui,  dar ºi o mânã criminalã care ar în-
finge pentru a nu ºtiu câta oarã pumnalul
nedrept al orânduirii ca sã treacã în ne-
cunoscut particularitãþile acestui popor,
obiceiurile, nunta, moartea, viaþa, toate

acestea dându-i dreptul de a se conside-
ra diferit.

Soluþia la rezolvarea problematicii ro-
milor vine din voinþa colectivã
de a accepta în primul rând
eºecul incluziunii dar ºi ne-
dreptatea asimilãrii ºi apoi de a
împuternici aceste comunitãþi
pentru a-ºi lua singurã  desti-
nul în mâini pentru o viaþã mai
bunã. Statul ar trebui sã inves-
teascã în ceea ce numim elite-
le rome, sã susþinã efortul
acestor oameni de a participa
la reconstrucþia comunitãþilor
de romi, sã formeze ºi sã pro-
moveze o clasa intelectualã a
romilor care sã genereze o
schimbare realã.

ªi dacã “Soluþia” a murit (“Soluþia” nu
e nevasta lu’  bulibaºa  din comunitate)
atunci: Trãiascã “Soluþia” !

De ce rom ºi nu tigan?
“Rom” este un cuvânt vechi din

limba romani ºi înseamnã “om”-
termen folosit dintotdeauna pentru
a desemna apartenenþa etnicã a
romilor. În aceastã limbã cuvântul
“þigan” nu existã. Numele de “þi-
gan”(zingari, tsigans, zigeuners,
cigani) provine din grecescul at-
hinganoi, trades: de neatins, pãgân.
Numele provine de la denumirea
unei secte din Bizant care practicã
izolaþionismul ºi cu care romii au
fost confundaþi. De asemenea, ter-
menul “gypsy” provine de la
“Egyptian”, o confuzie datoratã
fizionomiei asemãnãtoare cu cea a
egiptenilor. În þãrile romane terme-
nul “þigan” desemna o stare socia-
lã, aceea de sclav, nicidecum et-
nia. În anul 1971 a avut loc Primul

Meserii tradiþionale:
Lãutarii - cunoscuþi pentru virtuozitate ºi talent în interpretare
Argintarii - prelucreazã bijuterii din aur ºi argint, sunt renumiþi pentru
bijuteriile în filigran.
Fierarii - prelucreazã fierul-fiind sedentary în majoritatea satelor ro-

mâneºti.
Cãldãrarii - lucreaza cupru ºi aramã, produc cãldãri, ibrice, cazane

de þuicã
Gaborii - confecþioneazã jgheaburi ºi prelucreazã  tablã pentru acope-

riºuri din zinc sau aluminiu.
Cãrãmidari - frãmântã lut ºi prelucreazã caramizile necesare con-

strucþiilor caselor.
Spoitorii - lipesc vase de bucãtãrie cu cositor, colecþioneazã fier.
Geambaºii-cunoscuþi pentru creºterea ºi vânzarea cãilor, recunoscuþi

pentru puternicul simþ al persuasiunii în negocieri.
Florarii - se ocupã cu vânzarea florilor.
URSARII - romii care umblau cu ursul, ofereau spectacole ambulante

de circ ºi dresaj al ursil
Rudarii - prelucreazã lemnul.

În secolele XII-XIV, romii erau bunuri ale
unor mânãstiri sau case domneºti, iar cuvântul
“þigan” însemnã sclav. Dacã un român se cãsã-
torea cu un rom, devenea ºi el sclav. Cãsãtoria
între romi fãrã consimþãmântul stãpânului era
interzisã, iar romii cãsãtoriþi fãrã acordul aces-

tuia erau separate ºi copiii lor împãrþiþi între stã-
pâni. De-abia dupã 400 de ani de sclavie, cãsã-
toria la romi devine indisolubilã, iar stãpânii nu
mai au dreptul sã despartã familiile. În anul 1595,
ªtefan Rãzvan, la origine sclav rom, ajunge bo-
ier ºi apoi domn al Moldovei.

Congres al romilor, în cadrul cã-
ruia au fost adoptate simbolurile
internaþionale ale etniei rome: stea-
gul-este roata roºie cu 16 spiþe pe
fond albastru ºi verde reprezentând
cerul albastru infinit ºi iarba ver-
de; imnul ”Ghelem, Ghelem” (“Am
mers, am mers”) ºi ziua internaþi-
onalã a romilor - 8 aprilie.

Sãrbãtori ºi obiceiuri la romi
“Erdelezii” celebreazã venirea

primãverii ºi reprezintã una dintre
cele mai importante sãrbãtori pen-
tru romii din spaþial Balcanic. Paº-
tele este sãrbãtoarea pe care romii
creºtini o “împãrtãºesc” ºi cu
morþii. Cimitirul este împodobit cu
flori, iar în noaptea  Învierii romii
duc lumina de la biserica acasã-
viilor, ºi apoi la cimitir - morþilor.
Doliul la romi reprezintã solidari-

tate ºi respect pentru familia îndo-
liatã. Astfel, dacã o persoanã moa-
re, nu va þine doliu doar familia celui
decedat, ci toatã comunitatea, timp
de un an întreg. În perioada de
doliu, romii nu petrec ºi nu îºi  dau
mâna (nu existã nici o formulã de
salut în afarã de expresia  “O Del
te iertil “ - “Dumnezeu sã ierte”).

Portul tradiþional al romilor
Romii  cãldãrari reprezintã unul

din cele mai tradiþionalisme neamuri
de romi. În comunitãþile tradiþiona-
le, femeile poartã fuste lungi ºi co-
larate, salbe de aur la gât ºi monede
”Franc Iosif” în par. Este un obicei
vechi, pãstrat din perioada în care
romii nomazi nu aveau conturi la
bancã sau locuri ferrite în care sã-
ºi þinã averea, iar cel mai sigur era
sã o poarte cu ei tot timpul. Simbol
al norocului, roºul este culoarea pre-
feratã în portul tradiþional al femei-
lor rome. Femeile rome ºi-au con-
servat un stil propriu-doar cele cã-
sãtorite au obligaþia de a purta ba-
tic. Romii tradiþionali poartã pãlãrii
ºi mustãþi lungi ºi întotdeauna cã-

maºa deasupra pantalonilor.

Obiceiuri tradtionale
de sarbatori

“Jocul caprei” - în ziua de
Anul Nou, tinerii romi necãsã-
toriþi obiºnuiesc sã colinde “cu
capra”. Tinerii îmbracã un
costum “costum de capra” din
pânzã coloratã ºi pornesc sã
colinde casele în care stau fete
necãsãtorite- “Cheja baria”.
Dupã ce îsi prezintã rolul, ca-
valerii caprei invitã “fetele
mari” la dans - un dans sim-
bolic tradiþional, cu scop pre-
marital, ce poate fi “jucat” o
singurã datã de cãtre fetele
nemãritate. Cavalerii primesc
drept rãsplatã, un colac ºi un
pahar cu vin. “Umblatul cu
ursul”-obiceiul de a merge”-
cu ursul” pe la casele oamenilor de
Anul Nou s-a nãscut din tradiþia ro-
milor ursari ºi este, la bazã, un ri-
tual curativ de protecþie a casei, fer-
tilizarea (calcatul ursului), de spe-
rieturã, “de deochi”. Printre romi
se spune cã “Dacã îþi joaca ursul în

bãtãturã de Anul Nou, nu mai vine
toatã iarna”. Se mai spune cã ursul
trebuie sã te sperie pentru a te feri
de deochi tot anul. De aceea, de
multre ori “ursul” vine pe prispa
casei ºi se apropie de tineri pentru
a le aplica sperietura “de deochi”.

Dreptatea la romi
În perioada de robie, romii nu

aveau acces la justiþie. Din acest
motiv, unele bresle ale romilor ºi-
au creat propriul sistem de drep-
tate-româno kris sau ceacimos ro-
mano. Bãtrânul grupului (înþelep-
tul-amaro phuro) devenea cel care
facea dreptate, în funcþie de cutu-
mele sociale ºi normele prestabili-
te în cadrul comunitãþii. În prezent,
judecatã români se mai practicã în
anumite grupuri tradiþionale dar nu
reprezintã o formã de justiþie pa-
ralelã cu cea a statului român. Este
mai degrabã o formã de negociere
între indivizii care au nevoie de un
mediator credibil.

(R.Tiberiade)

Elemente de istorie ºi cultura a romilorElemente de istorie ºi cultura a romilorElemente de istorie ºi cultura a romilorElemente de istorie ºi cultura a romilorElemente de istorie ºi cultura a romilorElemente de istorie ºi cultura a romilorElemente de istorie ºi cultura a romilorElemente de istorie ºi cultura a romilorElemente de istorie ºi cultura a romilor
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- Un proiect la ArCuB, în
Bucureşti – „Însemnările unui
nebun”, de Gogol, spectacol
care îmbină teatrul cu muzica,

în regia lui Felix Alexa,
a cărui premieră a avut
loc chiar la începutul
acestei luni –, acum un
recital pe scena Filar-
monicii „Oltenia” din
Craiova... Vă „relo-
caţi” în România sau
este doar o întâmplare
fericită că, la acest
început de an, câteva
dintre proiectele dvs.
se concentrează aici?

- Am lucrat, e adevărat,
sub auspiciile ArCuB, la o
piesă de teatru – „Însem-

Renumitul violonist şi compozitorRenumitul violonist şi compozitorRenumitul violonist şi compozitorRenumitul violonist şi compozitorRenumitul violonist şi compozitorRenumitul violonist şi compozitorRenumitul violonist şi compozitorRenumitul violonist şi compozitorRenumitul violonist şi compozitor
pune Craiova pe hartapune Craiova pe hartapune Craiova pe hartapune Craiova pe hartapune Craiova pe hartapune Craiova pe hartapune Craiova pe hartapune Craiova pe hartapune Craiova pe harta

S-a născut în România, dar şi-a fă-
cut studiile la renumite şcoli de muzi-
că din Ierusalim, New York şi Londra,
oraş în care s-a şi stabilit, iar astăzi
este considerat unul dintre cei mai vi-
zionari violonişti contemporani şi un
prolific compozitor. Cvartetul pe care
l-a înfiinţat încă din 1987 a colaborat
cu muzicienii principali ai avangardei
britanice, iar datorită succesului la
public şi a manierei neconvenţionale
de prezentare a muzicii a fost ales pen-
tru a cânta în deschiderea turneului
Pet Shop Boys din 1989, pe Stadionul
Wembley, în faţa a 10.000 de persoa-
ne. Multe dintre creaţiile sale aduc un
tribut muzicii balcanice şi româneşti:
are în repertoriu lucrări moderne apar-
ţinând lui Bela Bartok, iar unul dintre
cele mai cunoscute albume ale sale a
fost dedicat spiritului Mariei Tănase.

Cu bucuria mărturisită de a avea
posibilitatea să îşi dezvolte cât mai mul-

te proiecte şi în România, Alexander
Balanescu şi a sa vioară care l-a făcut
celebru în întreaga lume ajung, pen-
tru prima dată, şi la Craiova. Astă-sea-
ră, muzicianul susţine, începând cu ora
19.00, un extraordinar recital pe sce-
na Filarmonicii „Oltenia”, prilej cu
care va interpreta Partita nr. 3 în Mi
major, BWV 1006, de Johann Sebas-
tian Bach, dar şi două compoziţii pro-
prii: Winter Variations şi Studies for
Miriam . «Vin pentru prima dată la Cra-
iova, iar acest concert solo este… un
fel de „scuză” ca să pot să îi întâlnesc
pe muzicienii Filarmonicii craiovene»,
a declarat Balanescu.

„A cânta solo este foarte interesant.
Într-un fel e un lux, pentru că nu tre-
buie să repeţi cu colegii, în alt fel e
mult mai greu, pentru că nu poţi să
te ascunzi după nimic, eşti „gol” pe
scenă! Dar es te foarte intere sant,
pentru că poţi să simţi cum creezi le-

Muzicianul va prezenta aici compoziţiile
proprii, dar şi cântecele Mariei Tănase

Reputatul compozitor şi violonist de avangardă Alexander
Balanescu s-a născut la Bucureşti, în 1954, iar în 1969 a plecat
din România, împreună cu familia, emigrând în Israel. Doi ani
mai târziu şi-a stabilit reşedinţa în Marea Britanie, la Londra,
unde trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea în prezent. Şi-a
continuat pregătirea de specialitate la Rubin Academy of Music
din Ierusalim (cu prof. Yair Kless), Trinity College of Music din
Londra (cu prof. Béla Katona), în 1979 absolvind cursurile
prestigioasei Julliard School of Music din New York (cu prof.
Dorothy Delay). Ulterior, s-a perfecţionat la cursurile de
măiestrie artistică susţinute de Pinchas Zukerman, Itzhak
Perlman, Felix Galimir şi Robert Mann.

În perioada 1983-1987 a fost membru al Cvartetului britanic
„Arditti”, alături de care a susţinut recitaluri şi concerte cu un
repertoriu preponderent clasic. În 1987 a
fondat propria sa formaţie muzicală,
Balanescu Quartet (alături de Clare
Connors – vioară, Bill Hawkes – violă şi
Nick Price – violoncel), devenind celebru
pe plan internaţional datorită originalităţii
compoziţiilor sale şi stilului interpretativ.
De altfel, muzica promovată de cvartet se
remarcă printr-o deosebită deschidere
către genuri extrem de diferite, îmbinate
într-un mod eclectic inedit, dar nu mai
puţin accesibil publicului larg. Balanescu
Quartet a realizat mai multe albume de
studio (Alexander Balanescu a compus,
printre altele, muzica de film pentru
producţia regizorului american Philip
Haas, „Angels and Insects”, 1995, dar şi
pentru pelicula regizorului român Cătălin Mitulescu, „Cum mi-am
petrecut sfârşitul lumii”, 2006). De-a lungul timpului, s-a impus în
mediile artistice ca un muzician postmodern de fuziune şi ca „artist
interdisciplinar” nonconformist (compozitor, improvizator, violonist
virtuoz), colaborând cu artişti renumiţi din diferite domenii de
creaţie: John Lurie, Kate Bush, Pet Shop Boys, Michael Nyman,
Andy Sheppard, Carla Bley, Gavin Bryars, Keith Tippett, Rabih
Abou Khalil, Ada Milea.

În anii ’80, Alexander Balanescu a interpretat (împreună cu
„Michael Nyman” Band) coloanele sonore ale filmelor renumitului
regizor britanic Peter Greenaway, iar în anii ‘90 a semnat coloane
sonore pentru mai multe filme de lungmetraj şi documentare TV,
dintre care se distinge un documentar BBC dedicat dansatorului rus
Rudolf Nureyev. În aceeaşi perioadă, a compus muzică pentru
diferite companii de dans contemporan din Marea Britanie şi Italia.
Cu totul remarcabilă rămâne însă disponibilitatea artistului de a se
adapta unor stiluri muzicale variate, de la cele specifice unor
muzicieni de factură clasică (sau contemporan-cultă), precum
Philip Glass, Michael Nyman, Gavin Bryars, John Cage sau Kevin
Volans, până la maniera de exprimare caracteristică unor exponenţi
ai jazz-ului modern şi experimental (John Surman, Lew Soloff,
John Zorn, Paul Rogers, Carla Bley), interpreţi de muzică pop
(Kate Bush, Pet Shop Boys) sau formaţii care s-au ilustrat în genul
techno de avangardă (Kraftwerk, Deep Forest, Goldfrapp, Spiri-
tualised). În anul 2005, alături de cvartetul său a prezentat la
Bucureşti spectacolul „Maria T”, inspirat din muzica Mariei
Tănase. Ca solist sau împreună cu cvartetul, violonistul Alexander
Balanescu a participat la numeroase festivaluri internaţionale,
susţinând recitaluri şi concerte în diferite centre culturale din
Europa şi Australia, în Japonia şi în SUA.

„Modelele mele
sunt
George Enescu
şi Bela Bartok”

«Pentru mine, muzica
tradiţională este esenţială
ca sursă de inspiraţie. Mo-
delele mele, eroii mei sunt
Enescu, Bartok şi Stravin-
ski. Mai ales George Enes-
cu şi Bela Bartok, ei sunt
compozitori care au studiat
muzica folc lorică,  ş i-au
însuşit ac est limbaj, l-au
filtrat prin experienţa lor şi
au creat un limbaj foarte
personal şi unic.  Şi asta
este, de fapt, ceea ce îmi
doresc să fac şi eu…».

„Pentru
mine, Enescu
este cel mai
mare geniu
muzical, după
Mozart”

«Din păcate, Enescu nu este cântat destul
peste hotare. Cel puţin în Anglia, unde locuiesc
eu… Muzica lui e considerată dificilă. Ceea

ce nu cred că e adevărat. Pur şi simplu cred că muzica lui Enescu nu este
bine susţinută. Enescu are încă renume mai mult pentru interpretare de-
cât pentru compoziţiile lui. Şi asta mă doare foarte mult. Pentru mine,
Enescu este geniul muzical cel mai mare, după Mozart. A fost absolut
uluitor ca muzician, fiind un mare, mare violonist, un foarte bun dirijor,
un mare profesor, foarte bun pianist şi un mare compozitor. Şi nu este
destul de cunoscut. Acum am în curs de dezvoltare nişte proiecte inspirate
de Enescu şi despre Enescu – am un proiect de operă despre viaţa lui…».

nările unui nebun”, după Gogol.
Suntem doi pe sc enă, eu ş i cu
Marius Manole, un actor extraor-
dinar… Am avut deja câteva repre-
zentaţii, vom mai avea una joia
aceasta, iar apoi spectacolul va ră-
mâne în repertoriu. Cât priveşte
Craiova, m-au cucerit ideile dom-
nului Vlad Drăgulescu (n.r. – ma-
nagerul Filarmonicii „Oltenia”) şi
de-abia aştept să începem să lu-
crăm împreună. Ce m-a bucurat pe
mine foarte mult a fost faptul că
ideile domniei sale au legătură foar-
te mare cu preocupările mele din
ultimii ani, cu ce vreau eu să fac:
cum să prezentăm muzica nouă,
cum poate să comunice ea într-un
mod mult mai direct cu publicul,
apoi educaţia copiilor, care vor fi
publicul din viitor. Deci, mi s-a pă-
rut aşa… ceva care cade din cer!
Se potrivesc ideile, iar asta mă bu-
cură foarte mult. Am gândit cola-
borarea noastră până undeva în
toamnă, pentru că doresc să creez
o piesă nouă, care să implice mu-
zicienii din orchestra Filarmonicii
ca solişti. Vreau să scriu un con-
cert, dar nu unul convenţional solo,
ci mai mult un concerto grosso.

- Aţi mai fost până acum în
Craiova? Aveţi aici cunoscuţi
sau prieteni?

- Vin aici pentru prima oară. Am
avut câteva concerte, zilele acestea,
la Bucureşti şi am întâlnit tineri din
Craiova care mi-au spus că de-abia
aşteaptă să vin să concertez la ei aca-
să… De fapt, vin de data asta ca
să-i întâlnesc pe muzicienii Filarmo-
nicii „Oltenia”. Ce ştiu eu este doar
ce mi-a povestit dl Drăgulescu şi
am aflat că din partea lor există do-
rinţa de a lucra, de a „explora” noi
aventuri. Într-un fel, acest concert
solo este… un fel de „scuză” ca să
pot să îi întâlnesc pe muzicieni şi
ca ei să mă cunoască pe mine şi să
vadă ce fel de muzică fac eu, ce
atitudine am ca interpret…

În concert cu Ada Milea
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Alexander BalanescuAlexander BalanescuAlexander BalanescuAlexander BalanescuAlexander BalanescuAlexander BalanescuAlexander BalanescuAlexander BalanescuAlexander Balanescu
proiectelor sale internaţionaleproiectelor sale internaţionaleproiectelor sale internaţionaleproiectelor sale internaţionaleproiectelor sale internaţionaleproiectelor sale internaţionaleproiectelor sale internaţionaleproiectelor sale internaţionaleproiectelor sale internaţionale
gătura cu publicul şi dacă merge bine.
Dacă da, e grozav, dacă nu, nu ai pe
cine să dai vina!”, a adăugat acesta. Ba-
lanescu spune că publicul va avea o sur-
priză în ceea ce priveşte maniera de
interpretare a partitei lui Bach, una
„mai ieşită din comun”. „Doresc să scot
în evidenţă calitatea de improvizaţie în
muzica sa. Era un mare improvizator
şi un fel de jazzman al timpului său”,
a explicat artistul.

Alexander Balanescu a mărturisit, cu
acelaşi prilej, că are, împreună cu Fi-
larmonica „Oltenia”, câteva proiecte în
acest an: un concert vocal-simfonic, în
premieră absolută, în luna mai, şi un
altul în toamnă. Nu exclude nici un spec-
tacol aici împreună cu cântăreaţa Ada
Milea, în această formulă de duo remar-
cabil ajungând până acum cu „The Is-
land” / „Insula” în SUA şi în mai multe
ţări din Europa. De asemenea, Alexan-
der Balanescu intenţionează să prezin-
te la Craiova spectacolul multimedia
„Maria T” – care dă şi titlul unuia din-
tre albumele sale, lansat în 2005 –, rea-

lizat împreună cu artistul Klaus Ober-
maier şi inspirat din melodiile pe care
Maria Tănase le-a făcut celebre, dar şi
din viaţa şi personalitatea acesteia.

Show-ul Cvartetului Balanescu ar
putea avea loc în cadrul celei de-a
XXII-a ediţii a Fe stivalului-concurs
Naţional al Interpreţilor Cântecului
Popular Românesc „Maria Tănase”,
care va fi organizată la Craiova proba-
bil în luna mai. „Maria Tănase ar tre-
bui să fie mult mai cunoscută în toată
lumea. Este una dintre marile voci ale
secolului al XX-lea. Este uluitoare aria
sa de exprimare, care merge de la ca-
baret până la operă”, consideră artis-
tul, care crede că un asemenea specta-
col este cu atât mai binevenit în Ro-
mânia, mai ales la Craiova, în 2013,
când se împlinesc 100 de ani de la naş-
terea şi 50 de ani de la moartea Mariei
Tănase. Potrivit site-ului oficial al
muzicianului, spectacolul „Maria T”
urmează să mai fie prezentat, pe 13
aprilie a.c., în Elveţia, iar în 5-6 iulie –
la Rudolstadt Festival, în Germania.

Vlad Drăgulescu, managerul Filarmonicii „Oltenia”:
 «Pentru mine a fost un moment foarte emoţionant să îl întâlnesc pe dl Alexander Balanescu.

Acesta este doar un prim contact pe care îl avem cu domnia sa, urmând ca pe viitor să existe nişte
colaborări ceva mai mari şi de o durată mai lungă. Avem împreună câteva proiecte, unele adresate
copiilor, altele îndreptate către muzica contemporană, către posibilităţile de a găsi noi variante de
exprimare muzicală. Toate vor purta amprenta domnului Balanescu… Să sperăm că posibilităţile
o să se dezvolte din ce în ce mai mult şi colaborarea noastră să nască şi mai multe proiecte, şi mai
complexe, care să ne pună acolo unde trebuie să fim, în eşichierul filarmonicilor».

- Sunt aproape 45 de ani de
când aţi părăsit ţara, împreu-
nă cu familia dvs., timp în
care aţi devenit unul dintre cei
mai renumiţi muzicieni de
origine română ai ultimelor
decenii. Paradoxul – aş putea
spune – face ca în România să
nu fiţi, totuşi, prea cunoscut
publicului. Cum de s-a întâm-
plat asta?

- Eu am plecat din România îm-
preună cu familia mea în 1969 şi
timp de peste 20 de ani nu am avut
dreptul să mă întorc în ţară. Dar de
când am avut această posibilitate am
încercat să fiu din ce în ce mai legat
de cultura română şi este foarte im-
portant pentru mine să lucrez din ce
în ce mai mult în România. Muzica
mea – compoziţia şi interpretarea –
au rădăcini în muzica românească.
Şi de aceea mă bucur foarte mult că
anul acesta cumva toate lucrurile se
leagă şi am posibilitatea să lucrez din
ce în ce mai mult în ţară. Am dez-
voltat aici un proiect în lumea tea-
trului, s-a ivit această colaborare cu
Filarmonica „Oltenia”… Pentru mine
sunt foarte emoţionante aceste lu-
cruri care acum încep să se lege şi
îmi oferă posibilitatea să lucrez în Ro-
mânia mai mult.

- Dintre artiştii români aţi
avut o reuşită colaborare cu
Ada Milea – actriţă, compozitor
şi interpret –, proiectele
realizate împreună fiind
prezentate în SUA şi în Europa,
la un moment dat şi într-un
turneu în România – mă refer
la spectacolul „The Island” /
„Insula”. Din păcate, n-aţi
ajuns niciodată la Craiova –
nici cu Ada Milea şi, e adevă-
rat, nici singur... Pe dvs.
publicul are ocazia de a vă
asculta acum. Dar în acest duo
remarcabil?

- Mai mult am mers prin Ar-
deal c u spectacolele din cadrul
turneului cu Ada Milea… Cu s i-
guranţă vom ajunge şi la Craio-

va! Es te o colaborare care mi-a
adus foarte mult în viaţă. Am în-
ceput să învăţ, c u ajutorul Adei,
cum să luc rez muzica şi textul
împreună. Şi asta dezvolt acum,
lucrez foarte mult în teatru. Şi mă
interesează foarte mult combina-
ţia dintre text şi muzică, cum tre-
buie luc rat cu muzica,  care să
sus ţină textul, să nu fie un ac om-

paniament, ci la acelaşi nivel de
importanţă, dar să nu fie în con-
flict cu textul,  în acelaş i timp.  E
foarte interesant… Chiar  în ulti-
mele zile am avut ocazia să cânt
cu Ada, din nou,  la Buc ureşti.  A
luc ra împreună este extraordinar,
dezvoltăm proiecte noi…

- Apropo tot de artiştii
români...  Muzica Mariei
Tănase, reorchestrată într-un
proiect original, a fost prezen-
tată de Cvartetul Balanescu în
cadrul unor extraordinare
spectacole multimedia, inspi-
rate din melodiile pe care
artista le-a făcut celebre, dar
şi din viaţa şi personalitatea
sa. Ce v-a determinat să
realizaţi un asemenea proiect?

- Muzica tradiţională stă la ră-
dăcina muzicii mele. Mai întâi am
lucrat la albumul „Luminiţa”,  în
care m-am inspirat din muzica
folclorică. După câţiva ani am că-
utat o altă sursă de inspiraţie ş i

mi-am adus aminte din copilărie ce
mult am fost impresionat de cân-
tecele Mariei Tănase şi de perso-
nalitatea ei. Am făcut cercetări de-
spre imprimările pe care le-a lăsat
şi despre viaţa ei, iar rezultatul a
fost acest spectacol multimedia şi
acest album. Am colaborat cu un
mare artist, Klaus Obermaier. Am

căutat filme la arhiva de la Buftea,
am găsit nişte lucruri foarte fru-
moase,  pe care el le-a transfor-
mat… Câteodată merge de la con-
cret la abstract, câteodată invers…
Klaus iubeşte foarte mult România

şi s-a inspirat de aici, iubeş-
te folclorul, portul popular.

- V-aţi gândit să îl
reluaţi şi pentru publicul
românesc, poate chiar
pentru cel craiovean,
având în vedere că
memoria Mariei Tănase
este păstrată aici la loc de
cinste, inclusiv printr-un
festival de tradiţie care
îi poartă numele? Prima
ediţie era organizată
chiar în anul în care dvs.
emigraţi în Israel, 1969,
iar cea de-a XXII-a
urmează să aibă loc în
această primăvară...

- Chiar plănuiam să pre-
zentăm acest spectacol în
România,  pentru c ă anul
ac esta sunt aniversarea
naş terii şi c omemorarea
mo rţ ii Ma rie i Tăn as e.
Avem posibilitatea să-l adu-
c em pe sc ena Teatrului
Naţional din Buc ureşti şi
ne-am gândit să-l prezen-
tăm şi la Craiova. Eu iu-
besc  atât aces t om,  acest
artis t… Maria Tănase es te
cunosc ută în Franţa,  dar
ar  trebui să f ie mult mai
cunosc ută în toată lumea,
mai ales în ţările c are folo-
sesc engleza. Este una din-

tre marile voc i ale sec olului al
XX-lea. Este uluitoare aria sa de
exprimare,  care merge de la c a-
baret până la operă. Avea aşa o
tehnic ă vocală extraordinară că
nu îţi dai seama nic iodată de ea!
O iubesc foarte mult şi ţin să pre-
zentăm în acest an în România
spectacolul nostru „Maria T”.

„Maria T”

„Însemnările unui nebun”
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Papa Benedict al XVI-lea (foto) îºi va lua
rãmas bun de la credincioºi în cadrul unei au-
dienþe generale în Piaþa Sfântul Petru, la 27 fe-
bruarie, a anunþat ieri purtãtorul de cuvânt al
Vaticanului, pãrintele Federico Lombardi, citat
de AFP. Dupã ce Papa Benedict al XVI-lea se
va retrage, la sfârºitul lunii februarie, se va
dedica unei vieþi de rugãciune ºi de studiu într-

o mãnãstire din Vatican. Se pune deja proble-
ma succesiunii, cu adevãrat o afacere de bãr-
baþi. O culturã, dar discretã, existã, dar un ase-
menea subiect nu se abordeazã în mod public.
Oamenii acestei instituþii bimilenare, care sunt
cardinalii, vor intra în conclav înainte de 31
martie. Orice predicþie este însã destul de ris-
cantã. O serie de nume circulã de mai multã

vreme, dar aceastã listã
a papabililor este reali-
zatã de jurnaliºtii spe-
cializaþi. Motiv pentru
care ea este considera-
tã aleatorie, fluctuantã
ºi consultatã doar cu
curiozitate de cei intere-
saþi. Un nume în vogã
este al  cardinalului
Marc Quellet (68 de ani
la 21 octombrie 2012).
Acest  canadian este
„un american” în sens
larg, pentru cã el cu-
noaºte atât America de
Nord, cât ºi America de
Sud, unde a fost misio-
nar timp de zece ani, în
Columbia. Nãscut în
Quebec, el este franco-
fon, dar ºi anglofon,
hispanofon ºi italofon,

dar vorbeºte ºi germana ºi portugheza. Deþine
o experienþã pastoralã de episcop la Acropole
ºi apoi în Quebec. Ioan Paul al II-lea i-a încre-
dinþat responsabilitatea Secretariatului pentru
promovarea unitãþii creºtinilor, a fost respon-
sabil de dialog, în numele Vaticanului, cu pro-
testanþii ºi ortodocºii, dar ºi cu evreii. A mai
deþinut ºi alte responsabilitãþi. Un alt nume este
cel al cardinalului Angelo Scola (71 de ani la 7
noiembrie 2012), rector al Universitãþii Pontifi-
cale din Lateran. Nu are experienþa bogatã a lui
Quellet, dar este un bun organizator ºi un inte-
lectual desãvârºit. Mai sunt menþionaþi cardi-
nalul Mauro Piacenza (68 de ani la 15 septem-
brie 2012), un genovez care are un profil con-
servator, cardinalul Christoph Schonborn, ar-
hiepiscop de Viena (68 de ani la 22 ianuarie
2013), un discipol direct al fostului papã, Ioan
Paul al II-lea, ºi un foarte apropiat al Papei Be-
nedict al XVI-lea. Foarte carismatic, el este de
asemenea controversat, fiind singurul cardinal
care a îndrãznit sã conteste politica tãcerii cu
privire la cazurile de pedofilie, ceea ce i-a adus
mulþi duºmani la Roma. Asia nu are la ora ac-
tualã o figurã cardinalicã susceptibilã de a fi
aleasã papã. De asemenea America Latinã, unde
nici un cardinal nu face unanimitate. Pentru
Africa, sã menþionãm numele cardinalului Ro-
bert Sarah (67 de ani la 15 iunie 2012), fost
arhiepiscop de Conakry – Guineea, remarcat
de Ioan Paul al II-lea.
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Ulterior, Coreea de Nord a averti-
zat cã testul nuclear efectuat în cur-
sul dimineþii nu este decât „o primã”
etapã ºi a ameninþat cu acþiuni „mai
puternice” dacã vor fi impuse sanc-
þiuni împotriva sa. „Ultimul test nu
este decât prima acþiune pe care am
desfãºurat-o, cu cea mai mare reþine-
re posibilã. Dacã Statele Unite com-
plicã situaþia cu ostilitatea lor persis-
tentã, nu vom avea altã opþiune de-
cât sã realizãm un al doilea, al treilea
set de acþiuni”, a declarat ministrul
nord-coreean al Apãrãrii, într-un co-
municat publicat de agenþia oficialã
KCNA, fãrã sã precizeze la ce acþiuni
se referã.

Consiliul de Securitate al ONU
s-a reunit de urgenþã

Secretarul general al ONU, Ban Ki-
moon, a condamnat testul nuclear
nord-coreean, catalogându-l ca „pro-
fund destabilizator”, a anunþat ieri
purtãtorul sãu de cuvânt. „Este o în-
cãlcare clarã ºi gravã a rezoluþiilor
Consiliului de Securitate”, a declarat
secretarul general al ONU, potrivit
purtãtorului de cuvânt Martin Nesir-
ky. Totodatã, Consiliul de Securitate
al ONU s-a reunit de urgenþã ieri,
pentru a examina maniera în care sã
reacþioneze faþã de testul nuclear
nord-coreean. La rândul sãu, preºe-
dintele american, Barack Obama, a
denunþat ieri testul nuclear „provo-
cator” efectuat de Coreea de Nord,

care nu face þara „mai sigurã”, ºi a
îndemnat la o acþiune internaþionalã
„rapidã” ºi „credibilã” din partea co-
munitãþii internaþionale. „Statele Uni-
te vor continua totodatã sã adopte
mãsurile necesare pentru a se apãra
(atât pe sine), cât ºi pe aliaþii noºtri.
Vom consolida coordonarea strânsã
cu aliaþii ºi partenerii noºtri”, declarã
el, citat într-un comunicat.

Rusia, Japonia ºi Marea Britanie
au condamnat testul

ªi Rusia a condamnat testul nu-
clear, a declarat ieri o sursã diploma-
ticã pentru agenþia Interfax, relatea-
zã AFP. „Condamnãm aceste acþiuni
ale Coreei de Nord ºi considerãm, la
fel ca în cazul lansãrii unei rachete
balistice efectuate anterior, cã este
vorba despre o încãlcare a rezoluþii-
lor Consiliului de Securitate al ONU”,
a declarat aceastã sursã. Aceeaºi re-
acþie a avut-o ºi premierul japonez,
Shinzo Abe, care  a calificat testul
drept „extrem de regretabil”, relatea-
zã AFP, ºi a anunþat cã „vom protes-
ta ferm”. „Condamn puternic acest
act, care încalcã rezoluþiile 1.718,
1.874 ºi 2.087 ale Consiliului de Se-
curitate al ONU”, a reacþionat ºi ºeful
diplomaþiei britanice, William Hague,
citat într-un comunicat. Marea Brita-
nie „va încerca sã iniþieze consultãri
de urgenþã cu partenerii sãi din ca-
drul Consiliului de Securitate al ONU
ºi îndeamnã la un rãspuns puternic

faþã de acest ultim eveniment”,
a adãugat acesta.

România solicitã respectarea
rezoluþiilor Consiliului
de Securitate al ONU

Ministerul român al Afacerilor Ex-
terne îºi exprimã profunda îngrijorare
ºi condamnã cu fermitate testul nu-
clear efectuat ieri, cu ignorarea mesa-
jelor de îndemn la reþinere transmise
de cãtre comunitatea internaþionalã.
„În acest context, România continuã
sã fie profund preocupatã de persis-
tenþa lipsei de cooperare a RPD Core-
ene cu AIEA (Agenþia Internaþionalã
pentru Energie Atomicã). MAE soli-
citã autoritãþilor RPD Coreene sã res-
pecte toate rezoluþiile Consiliului de
Securitate al ONU ºi sã se abþinã de la
orice acþiune care afecteazã pacea ºi
securitatea în regiunea Asiei de Nord-
Est, cu îndeplinirea strictã a angaja-
mentelor internaþionale asumate pe li-
nia neproliferãrii”, se mai aratã în co-
municatul MAE.

Nord-coreenii n-au þinut cont
nici de avertismentele Chinei

Conform agenþiei sud-coreene
Yonhap, „un seism artificial a fost de-
tectat în Coreea de Nord”, în regiu-
nea Kilju (nord-est), unde se aflã
complexul Punggye-ri, utilizat pen-

tru teste nucleare. Cutremurul a avut
loc la ora localã 11:57 (04:57, ora Ro-
mâniei), seismografele indicând o
magnitudine de 4,9, a anunþat un
purtãtor de cuvânt al Ministerului
sud-coreean al Apãrãrii. „Convertind,
am calculat o putere cuprinsã între
ºase ºi ºapte kilotone”, a explicat
purtãtorul de cuvânt Kim Min-seok
pentru presã. Ministerul sud-coreean
al Apãrãrii a mai anunþat cã Phenia-
nul a avertizat în avans Beijingul ºi
Washingtonul de efectuarea acestei
operaþiuni. Coreea de Nord a efectuat
un test nuclear în pofida unui „aver-
tisment ferm” din partea aliatului sãu
chinez, a anunþat luni seara un diplo-
mat la ONU. „Chinezii au adresat nord-
coreenilor un avertisment ferm, cerân-
du-le sã nu procedeze la acest test,
atunci când a devenit evident cã era
iminent. Ceea ce au fãcut nord-coree-
nii reprezintã o adevãratã sfidare la
adresa chinezilor”, a declarat, sub pro-
tecþia anonimatului, primul diplomat
citat. Aceste avertismente au luat for-
ma unor comentarii de o virulenþã ine-
ditã în presa oficialã chinezã, care au
mers pânã la a evoca o posibilã „rup-
turã” a relaþiilor dintre Beijing ºi Phe-
nian. Partea chinezã a agitat totodatã
ameninþarea unei reduceri a ajutoru-
lui chinez acordat Coreei de Nord, o
þarã vlãguitã, care trãieºte cu ajutoare
economice ºi umanitare.

Coreea de Sud a detectat ieri semnele „unui cutremur artifi-
cial” pe teritoriul Coreei de Nord, cu o putere estimatã la ºase-
ºapte kilotone, a transmis agenþia sud-coreeanã Yonhap, ceea ce
sugereazã cã Phenianul a efectuat un al treilea test nuclear, aºa
cum a anunþat la sfârºitul lui ianuarie. Coreea de Nord a confirmat
ulterior cã a efectuat ieri un nou test nuclear, „cu succes”. „Al
treilea test nuclear a fost efectuat cu succes”, a anunþat agenþia
oficialã KCNA, precizând cã aceastã operaþiune are ca scop sã
„apere securitatea naþionalã ºi suveranitatea” þãrii „împotriva os-
tilitãþii continue a Statelor Unite”. Bomba utilizatã pentru efectua-
rea testului subteran este un dispozitiv „miniaturizat”, a mai anunþat
agenþia oficialã KCNA. „Acest test nuclear de nivel înalt a avut,
spre deosebire de cele din trecut, o putere explozivã mai mare ºi
a utilizat un dispozitiv miniaturizat ºi mai uºor”, potrivit agenþiei.

Coreea de Nord a efectuat un al treilea test nuclear, „reuºit”

Mali: Washingtonul
deblocheazã 50 de milioane
de dolari ajutor militar

Preºedintele SUA, Barack Obama,
a dispus alocarea a 50 de milioane de
dolari drept ajutor militar de urgenþã
pentru Franþa ºi Ciad, în contextul
conflictului din Mali. Obama a
invocat o clauzã prevãzutã de legea
americanã care stipuleazã cã poate fi
ajutatã o þarã în caz de situaþii de
urgenþã, de la bugetul Apãrãrii. SUA
s-au angajat, la 21 ianuarie, sã
susþinã cu mijloace de transport
Franþa în angajamentul sãu militar
din Mali. Potrivit unui responsabil al
Pentagonului, pânã la începutul
acestei sãptãmâni avioanele Cargo C
17, americane, efectuaserã 41 de
zboruri în favoarea Franþei ºi
Ciadului. „Pânã la ora actualã, noi
am transportat 1.049 tone de
echipament ºi furnituri, precum ºi 760
de pasageri” a explicat un responsa-
bil al Pentagonului sub semnul
anonimatului. 20 de misiuni de
realimentare în zbor au avut loc dupã
27 ianuarie. Washingtonul furnizeazã,
de la 11 ianuarie a.c., ºi o susþinere în
materie de informaþii.

Bruxelles-ul asigurã cã
scandalul cãrnii de cal nu
reprezintã o crizã sanitarã

Scandalul produselor congelate
din carne de cal în loc de carne de
vitã nu constituie o crizã sanitarã, a
asigurat un purtãtor de cuvânt al
Comisiei Europene, care a þinut sã
aprecieze funcþionarea sistemului de
trasabilitate al cãrnii în Europa.
„Nu suntem în faþa unei situaþii de
pericol sanitar. Aici este vorba de o
problemã cu etichetarea. Carnea nu
a fost etichetatã corect”, a declarat
Frederic Vincent, purtãtor de cuvânt
al comisarului pentru Sãnãtate ºi
Politica Consumatorilor, Tonio Borg.
Acesta a amintit cã Uniunea
Europeanã intervine doar în caz de
pericol sanitar pentru a interzice
comercializarea unui produs. „O
datã ce un produs este pus pe piaþã,
þine de competenþa ºi responsabilita-
tea statelor membre sã verifice dacã
produsul este fãrã pericole ºi
conform cu legislaþia”, a declarat
acesta. O reuniune a responsabililor
ºi experþilor europeni în cazul cãrnii
de cal care ar fi fost exportatã din
România ºi a fost depistatã în
lasagna, în Marea Britanie, va avea
loc astãzi la Bruxelles, ocazie cu care
se vor discuta „mãsurile necesare”
ce trebuie adoptate la nivelul UE, a
anunþat luni preºedinþia irlandezã a
UE. La reuniune va participa ºi
ministrul român al Agriculturii,
Daniel Constantin.

Italia: Directorul Finmeccanica,
arestat preventiv
pentru dare de mitã

Directorul grupului italian de
aeronauticã ºi apãrare Finmeccani-
ca, Giuseppe Orsi, a fost arestat
preventiv astãzi într-un dosar de
corupþie internaþionalã, fiind
suspectat cã a dat mitã guvernului
indian pentru vânzarea a 12
elicoptere Agusta Westland, scrie
presa italianã, preluatã de AFP. Orsi
era anchetat de mai multe luni în
acest dosar, în care au fost audiate
mai multe persoane, inclusiv un fost
ministru. Judecãtorul Tribunalului
din Busto Arsizio, în apropiere de
Milano, a emis un mandat de
arestare la domiciliu ºi pe numele
directorului Agusta Westland, filialã
a Finmeccanica, Bruno Spagnolini,
pentru aceleaºi capete de acuzare:
corupþie internaþionalã, extorsiune
de fonduri, foloase necuvenite.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice Dolj
- Administraþia Finanþelor Publice a Municipiului Cra-
iova organizeazã licitaþii publice în condiþiile preci-
zate de O.G. nr. 92/ 2003 rep. privind Codul de pro-
cedurã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, la sediul A.F.P.M. - Craiova, str. “Mitropolit
Firmilian” nr. 2, cam. 206 pentru: 1. SC DSO DESIGN
SRL, Craiova, str. “Eroilor” nr. 101, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 15434130 in data de 25.02.2013,
ora 10.00, pentru vanzarea bunului: centrala termi-
ca murala Eolo 24kw- Immergas Italia, pret pornire
licitatie 480 lei. Amplasare: sediul societatii. 2. SC
OLTENIA MAGAZIN SRL Craiova, Cl. Bucuresti, bl.
10A, sc. 1, ap. 18, jud. Dolj, cod identificare fiscala
18001114, in data de 25.02.2013, ora 13.00, pentru
vanzarea laboratorului foto developare film si foto-
grafii Master Lab+740, pret pornire licitatie 9.120 lei.
3. SC SEGER IMPEX SRL, Craiova, str. “George
Enescu” bl. A5, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj, cod identifica-
re fiscala 8232677 in data de 25.02.2013, ora 15.00,
pentru vanzarea bunurilor: casa de marcat Oliveti-
CRf4050, pret pornire licitatie 180 lei; masina de sur-
filat Rimoldi-329, pret pornire licitatie 608 lei, masi-
na cusut Union Special-52800 SBN, pret pornire li-
citatie 1.103 lei; masa de calcat aspiranta SACCARDI,
pret pornire licitatie 825 lei; masina cusut Fomax-
KDD5570 – 2 buc, pret pornire licitatie 413 lei/buc.
Amplasare: Craiova, str. “Nufarului” nr. 21. 4. SC
ALUMINIUM CONSTRUCTION SRL Craiova, Cl
Bucuresti, nr. 109, bl. R10, sc. 1, ap. 9, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 16404862 in data de 26.02.2013,
ora 10.00, pentru vanzarea bunurilor: masina debi-
tat la doua capete BZ ALVA450 pret pornire licitatie
12.870 lei, masina de spalat geamuri Z Bavelloni-
LV1606SX pret pornire licitatie 9.175 lei, utilaj de ta-
iat geamuri Z Bavelloni – Bet310031, pret pornire
licitatie 19.155 lei, instalatie umplere cu gaz
ECO100DGT Anlag, pret pornire licitatie 5.805 lei,-
masina de sigilat cu silicon Prezident-Ext46:1-25L,
prêt pornire licitatie 5.000 lei, masina ansamblare
profile TK834, pret pornire licitatie 4.220 lei, racitor
tip FREEZER NF 10REINCHARDT TEHNIK, pret
pornire licitatie 4.530 lei, extrudor de butil BU-1Z Ba-
velloni, pret pornire licitatie 4.355 lei, generator de
sudura WAGT220DC HSB, prêt pornire licitatie 2.250
lei, compresor aer BAMAX270L/AC/5,5CP, pret por-
nire licitatie 600 lei, demineralizator de 20L 2CM/20,
prêt pornire licitatie1.455 lei, extruder pentru HOL-
MELT Z.Bavelloni-HOL-MELT50, pret pornire licita-
tie 1.455 lei, freza cu accesorii tip JET JET XX1106,
pret pornire licitatie 2.115 lei, pantograf Prince
XX11138, pret pornire licitatie 3.045 lei; dispozitiv
pneumatic (masina) pentru aplicat silicon KS905, pret
pornire licitatie 30 lei; masina stantat Fom Industrie-
XY17456, pret pornire licitatie 3.098 lei; debitor porta-
bil TRIM300, pret pornire licitatie 510 lei; dispozitiv
slefuire FLEX-LBS1105VE, pret pornire licitatie 630
lei; furtun pentru pistol extrudor, pret pornire licita-
tie 255 lei; pistol etansare, pret pornire licitatie 788
lei; sistem detectare semnalizare efractie, pret por-
nire licitatie 1.388 lei; slefuitor Lowe-CP873, pret
pornire licitatie 75 lei; sistem supraveghere video,
pret pornire licitatie 5.850 lei. Amplasare: loc. Isalni-
ta, str. “M. Eminescu” nr. 105. 5. SC CLONASIR  SRL
Craiova, str. “Parcul Crizantemelor” nr. vila D5, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 16404889 in data de
26.02.2013, ora 13.00, pentru vanzarea bunurilor:
malaxor pret pornire licitatie 1465 lei; frigider Dae-
woo, pret pornire licitatie 495 lei; friteuza AL-HA-
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LABI, pret pornire licitatie 1640 lei; lada congelare
Liebherr GTE 4302, pret pornire licitatie 320 lei; plita
hamburger, pret pornire licitatie 715 lei; vitrina fri-
gorifica cofetarie orizontala, pret pornire licitatie 1220
lei; aparat shaorma, pret pornire licitatie 545 lei; ro-
tisor pui CHICKEN GRILL-DW912, pret pornire lici-
tatie 740 lei, aragaz Bartscheer-G7F4E+FGI, pret
pornire licitatie 900 lei; copertina, pret pornire licita-
tie 1035 lei; vitrina frigorifica Tekna Line-5401 NFN,
pret pornire licitatie 2750 lei. Amplasare: Craiova:
sediul societatii, b-dul “Decebal” nr. 3, Cl Bucuresti,
nr. 166 si complexul comercial Bacriz. 6. CLUBUL
SPORTIV OLIMPIC SPORT – Craiova, str. “Stirbei
Voda” nr. 9, jud. Dolj, cod identificare fiscala
13450236 in data de 26.02.2013, ora 15.00, pentru
vanzarea bunurilor: piscina Golf8x4N, pret pornire
licitatie 11.903 lei, mobilier restaurant (7 mese+16
scaune), pret pornire licitatie 896 lei. Amplasare: Cra-
iova, str. “Stirbei Voda” nr. 34. 7. SC TITANIC CO-
MERT GENERAL SRL, Craiova, b-dul “Decebal” nr.
85, jud. Dolj, cod identificare fiscala 2295366 in data
de 27.02.2013, ora 10.00, pentru vanzarea bunurilor:
instalatie aer conditionat 2 buc, pret pornire licitatie
120 lei/buc; TV Color, pret pornire licitatie 20 lei; mo-
bilier aluminiu1993 (1set) 2 buc, pret pornire licitatie
98 lei/buc; mobilier aluminiu 1996(1set) 2 buc, pret
pornire licitatie 98 lei/buc; jaluzele aluminiu 1993
(1set) 2 buc, pret pornire licitatie 16 lei/buc; rafturi
verticale1993 (1set) 2buc, pret pornire licitatie 315
lei/buc. Amplasare: depozitul din com. Simnicul de
Sus, sat Albesti, jud. Dolj. 8. SC GASSNER & MOR-
GAN SRL, Craiova, str. “Gheorghe Baritiu” nr. 11,
jud. Dolj, cod identificare fiscala 19169958 in data
de 27.02.2013, ora 13.00, pentru vanzarea bunurilor:
radiator IHS400 – 2 buc, pret pornire licitatie 600 lei/
buc; radiator IHS400 Standard, pret pornire licitatie
423 lei; centrala termica Viessmann, pret pornire li-
citatie 750 lei; echipament topografic Leica
TCR805ultra, pret pornire licitatie 7.650 lei; calcula-
tor INTEL CORE – 3 buc, pret pornire licitatie 250
lei/buc; laptop- 2 buc, pret pornire licitatie 500 lei/
buc; notebook Toshiba, pret pornire licitatie 250 lei;
laptop LX, pret pornire licitatie 400 lei; notebook
Aspire, pret pornire licitatie 550 lei; imprimanta Wor-
kcentre7428, pret pornire licitatie 4350 lei; laptop
11,6 Acer Aspire, pret pornire licitatie 450 lei; copia-
tor Duplex 220V  DMC, 7232V DU, pret pornire lici-
tatie 3500 lei, laptop 430 m, pret pornire licitatie 550
lei; notebook HP Compaq 7NP, pret pornire licitatie
550 lei; notebook HP Compaq 1425Q, pret pornire
licitatie 440 lei; calculator Apple 64GB, pret pornire
licitatie 535 lei; mobilier birou, pret pornire licitatie
3620 lei; printer (ploter xerox 7142), pret pornire lici-
tatie 645 lei; multifunctional 505, xerox 5222, pret
pornire licitatie 1305 lei; autoturism Mercedes tip
203/R00DR0/C.200 CDI, nr. inmatriculare DJ-09-BPA,
an fabricatie 2001, pret pornire licitatie 7100 lei; au-
toturism Opel, tip 198/DZ11/ASTRA G-CC, nr. inma-
triculare DJ-09-PPZ, an fabricatie 2006, pret pornire
licitatie 6400 lei; autoturism Opel, tip 198/DZ11/AS-
TRA G-CC, nr. inmatriculare DJ-09-PTA, an fabrica-
tie 2006, pret pornire licitatie 6900 lei; autoturism
Daewoo, tip MF484/matiz, nr. inmatriculare DJ-88-
GSN, an fabricatie 2002, pret pornire licitatie 2800
lei. Amplasare: sediul societatii. 9. SC VICRI PRO-
TECT SRL, Craiova, str. “Oituz” nr. 8, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 10073190 in data de 28.02.2013,
ora 10.00, pentru vanzarea bunurilor: mobilier birou,
pret pornire licitatie 220 lei; televizor Hyundai, pret

pornire licitatie 114 lei; telefon mobil Sagem
MY202C, pret pornire licitatie 11 lei; telefon mobil
Nokia, prêt pornire licitatie 24 lei. Amplasare: sediul
societatii. 10. SC SAINT GIORGIO KATERING SRL
Craiova, str. “Aries” nr. 7, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 14755581, in data de 28.02.2013, ora 13.00,
pentru vanzarea autoutilitarei Peugeot tip Partner,
nr inmatriculare DJ-20-ATN, pret pornire licitatie
3.850 lei, an fabricatie 2004. Amplasare: sediul so-
cietatii. 11. SC RANOMIT COM SRL Craiova, str. “Dr.
Ion Augustin” nr. 2, bl. 89, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 10702975 in data de 28.02.2013,
ora 15.00, pentru vanzarea bunurilor: constructie
provizorie cu destinatia magazin general zona 1Mai,
pret pornire licitatie 11.700 lei, aparat aer conditio-
nat Nord Star-12000BTU cu consola, pret pornire
licitatie 320 lei; echipament sistem electronic de
securitate, pret pornire licitatie 650 lei. Amplasate
in Craiova, str “Dr. Ion Augustin” nr. 21. Preþurile
nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta A.F.P.M-Craiova înainte de datele stabilite
pentru vânzare, mentionate mai sus. Invitãm pe cei
interesaþi in cumpãrarea bunurilor sã se prezinte
la termenele de vânzare, la locul fixat în acest scop
ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte de data licita-
þiei urmãtoarele documente: oferta  de  cumpãra-
re;dovada plaþii  taxei de participare sau a consti-
tuirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã,taxa de participare  reprezintã 10% din preþul
de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul
IBAN  RO32TREZ 291.50.67XXX005065,cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria A.F.P.M.-Craiova; îm-
puternicirea persoanei care-l reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de naþionalitate ro-
mânã,copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de ORC; pentru persoanele juridice strãi-
ne,actul de înmatriculare tradus in limba românã;
pentru persoanele fizice strãine, copie de pe pa-
ºaport; pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; dovada emisã de organele
fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante faþã de
acestea (Consiliul Local ºi Administraþia Financia-
rã în raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul ofer-
tantului), urmând  sã se prezinte la datele stabilite
pentru vânzare si la locul fixat in acest scop. Împo-
triva  prezentului înscris, cel interesat  poate intro-
duce contestaþie la instanþa judecãtoreascã com-
petentã în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevederi-
le art. 172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu
modificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia în-
cepe de la cel mai mare preþ din ofertele de cumpã-
rare scrise, dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar in caz contrar va începe de la
acest din urmã preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel mai mare preþ,
dar nu mai puþin decât preþul de pornire. Taxa de
participare nu se restituie ofertanþilor care nu s-
au prezentat la licitaþie, celui care a refuzat înche-
ierea procesului-verbal de adjudecare, precum ºi
adjudecatarului care nu a platit preþul. Potivit dis-
pozitiilor art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003,
rep, cu modificarile si completarile ulterioare, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru infor-
matii suplimentare va puteþi adresa A.F.P.M.-Craio-
va, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, cam. 206 sau la
tel.: 0251/ 402.207.
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CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menajerã.
Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, nefumã-
toare, doresc sã îngrijesc
copil (menaj) sau bãtrâni.
Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez bucã-
tari. Telefon: 0768/357.485.
Ofer serviciu ca bonã. Tele-
fon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare stand
Sucpi. Telefon: 0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã
modelieri cu experienþã. Te-
lefon: 0760/652.522.

Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
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 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 came-
re semidecomandate +
WC de serviciu, 70 mp, et.
2, cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu, par-
ter, cu 2 camere + diferenþã
imobil, ultra-îmbunãtãþit, este
pretabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, com-
fort I, etaj inferior, plus diferen-
þa. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re, 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.
Vând apartament 3 came-
re 70 mp Calea Bucureºti,
etaj 2/4. Telefon: 0762/
047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/063.773.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Telefon: 0724/
804.875.

CASE
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Pleniþa.
Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300 mp anexe (3
camere cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.

Vând casã Zãval, Comuna
Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte mare
ºi grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil.
Telefon: 0760/295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comer-
cialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc. Te-
lefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. 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 te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Podari. Tele-
fon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.

Anunþul tãu!
TOBESCU ADINA CARMEN, cu sediul în Craiova,
strada “Elena Farago” nr. 5, bloc 123, scara 2, apar-
tament 5, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, pentru Elaborare PUD ºi obþinere avize pentru
construire spãlãtorie auto, construcþie P+1 birou ºi
bar, salã de aºteptare ºi realizare copertinã în incin-
tã, strada “Tineretului” nr. 16B, judeþul Dolj, planul
nu se supune evaluãrii de mediu ºi nu se supune
procedurii de evaluare adecvatã, urmând a fi supus
procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu. Docu-
mentaþia precum ºi motivele care au stat la baza luã-
rii deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în
zilele de luni – joi între orele 830 – 1300  ºi vinerea între
orele 800 – 1300 la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1, Craiova.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj ( fax: 0251/419.035, e-mail: office@ar-
pmdj.ro ), în termen de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass-media.
S.C. MIHAI – DUMI S.R.L. anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a auto-
rizaþiei de mediu privind activitatea de colectare
deºeuri feroase ºi neferoase, ce se desfãºoarã în
comuna Sadova, sat Piscu Sadovei, nr. 161, jude-
þul Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la seiul ARPM Cra-
iova, str. “Petru Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
ARPM Craiova pânã la data de 27.02.2013.
OUAI Cãlãraºi, judeþul Dolj, scoate la licitaþie, pe data
de 20.02.2013, un autoturism Aro 244, radiat din cir-
culaþie la preþul de 1600 lei ºi Dacia Papuc 1307, cu
instalaþie GPL la preþul de 1400 lei.
Teatrul Naþional Craiova organizeazã în 1.03.2013,
ora 12.00, licitaþie publicã cu strigare pentru închi-
rierea unui spaþiu în suprafaþã de 357,7 mp, situat în
incinta instituþiei, având ca destinaþie servicii alimen-
taþie publicã. Documentaþia de licitaþie se poate pro-
cura de la sediul din strada “Al. I. Cuza” nr. 11, înce-
pând cu 11.02.2013, orele 10-13, documentele de
participare se vor depune la sediul instituþiei pânã
la 01.03.2013, ora 10.00. Licitaþia va avea loc la se-
diu. Relaþii la telefon 0251/415.363, interior 206.

Caut femeie îngrijire bãtrânã
intern. Telefon: 0729/951.222.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃTAR,
BRUTAR. Telefon: 0723/
508.951.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã. Te-
lefon: 0723/289.891 ºi
0751/654.470.
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri, etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/139.772.
Meditez matematicã orice ni-
vel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Telefon:
0748/210.827; 0765/257.983.

Transport persoane ºi co-
lete ROMÂNIA – ITALIA
(MILANO). Plecarea este
vinerea cu plasare la des-
tinaþie. Ofer ºi cer maximã
seriozitate. Contact: 0763/
362.205; +393/284.662.997.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonierã
etaj 1, zona Ciupercã. Tele-
fon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin Bariera
Vâlcii (Spiact). Telefon: 0251/
328.244; 0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2 CA-
MERE, DRÃGÃNEªTI-OLT.
TELEFON: 0763/265.251.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine. Te-
lefon: 0741/252.102, dupã
ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartamnet 2 came-
re decomandate, balcon
mare, cu puþine îmbunãtã-
þiri, zona Ciupercã etaj 4/10.
Preþ negociabil. Telefon:
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. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.

Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºti plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – 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 4000 m2  + vie ºi pomi
fructiferi + casã bãtrâneas-
cã pentru demolare, cu ca-
dastru fãcut la 11 km de Cra-
iova – intravilan. Cedez
4200 m2  tren extravilan –
pentru reparaþii casã. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan, 400
mp, situate în localitatea Se-
garcea, strada “Unirii” nr. 29F
(în spatele liceului), cadastru.
Telefon: 0251/428.415.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând pãdure POPEªTI –
VÂLCEA. Telefon: 0766/
304.708.
Vând  teren zona Tribunal
Judeþean, str. “Iancu Jianu”.
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
vorul de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã având
toate facilitãþile preþ convena-
bil. Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
Vând teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard de
beton + construcþie 500 mp.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu
de Sus (600 mp de Lacul
Tanchiºtilor), negociabil. Te-
lefon: 0351/170.504.
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ROMÂNEªTI
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând KIA 1500, 1996. Tele-
fon:  0786.405.217.
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Tele-
fon: 0720/060.256.
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, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
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 funcþiona-
re, 700 euro, negociabil.
Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând plitã aragaz electric,
masca Mercedes 190D,
radiator, roatã cauciuc rezer-
vã. Telefon: 0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau bute-
lie, arzãtoare gaze sobã,
redactor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/2,5
grena – 60 lei; pãlãrie fetru
nr. 55 nouã – 60 lei; telefon
fix cu numere – 25 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.

Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, în-
rãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem le-
bede 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. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi bele-
tristice, timbre filatelice, serii
complete neºtampilate, Spa-
nia, Cuba, Iran, Romania.
Telefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu dimen-
siunile 0.5-1 cm, puieþi prun
ºi puieþi nuc. Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri toa-
te culorile ºi leandru culori
alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Telefon:
0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gãuri pt.
Opel Astra F Caravan, monta-
te cauciucuri de iarnã mãri-
mea 175/65R 14. Preþ 100 lei/
buc. Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel As-
tra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia noi,
combinã muzicalã stereo 205
nouã, piei bovinã argãsite, cal-
culator pentru instruire copii.
Telefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: curcani,
gâºte, gãini ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.

Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negocia-
bil. 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. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitri-
nã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 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 cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã ar-
gint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. 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, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.

Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, alterna-
tor 12V nou, delcou  motor
Dacia nou. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând 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. Telefon:
0765/291.623.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând aparat de sudurã se-
miautomat, flux argon, mar-
ca Telelwin, plus mascã pro-
fesionalã electronicã, preþ
1.500 lei ºi picamer marca
Bosh preforator ºi demola-
tor la preþul de 1.500 lei. Te-
lefon: 0769/880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.
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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

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

DIVERSE
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o micro-
fermã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepini-
erã pomi fructiferi, cultu-
rã de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/
430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia Pa-
puc cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte re-
galiste, 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
prefecturã. Telefon:
0742/244.476.
Închiriez spaþiu comer-
cial 53 mp, str. “Amara-
dia” nr. 56, parter bloc
(fosta Cofetãrie Amara-
dia) 5 Euro mp. Tele-
fon: 0744/550.349.

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultracen-
tral, etaj 2, mobilat, li-
niºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer con-
diþionat. 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,
condiþi i bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat 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 Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 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
Craiova, caut doamnã
pentru prietenie sau cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.
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.

Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Familia Ioanim din Ma-
glavit sã sune la 0721/
995.405 pentru recupe-
rare terenuri agricole.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru com-
panie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut carnet de student,
eliberat de Facultatea de
Electrotehnicã Craiova, pe
numele BADEA NICOLAE
REMUS. Se declarã nul.
PIERDUT Adeveriþã de
transport eliberatã de In-
spectoratul de Stat pentru
handicapaþii Dolj, pe nu-
mele Iacob Cornelia. Se
declarã nulã.

DECESE
CU ADÂNCÃ DURERE
ANUNÞÃM CÃ S-A STINS
DIN VIAÞÃ INGINER
NEAMÞU CONSTANTIN,
SOÞ ªI BUNIC IUBITOR.
SLUJBA DE ÎNMOR-
MÂNTARE ARE LOC
AZI, 13 FEBRUARIE 2013,
ORA 1230, LA BISERICA
“SFÂNTUL SPIRIDON”.
ÎN VECI NU TE VOM
UITA! SOÞIA, COPII ªI
NEPOÞII.

CONDOLEANÞE
ASOCIAÞIA PENTRU TINERI
STREETS ESTE ALÃTURI
DE D-NA DIANA NEAMÞU
LA TRECEEREA ÎN NE-
FIINÞÃ A TATÃLUI SÃU.
SINCERE CONDOLEANÞE!
Colectivul Direcþiei Judeþe-
ne pentru Sport ºi Tineret
este alãturi de colega Dia-
na Neamþu la durerea prici-
nuitã de moartea tatãlui –
CONSTANTIN NEAMÞU.
Dumnezeu sã-l odihneascã!
FAMILIA BÃLUÞOIU ESTE
ALÃTURI DE DIANA NEAM-
ÞU LA GREAUA ÎNCERCARE
– MOARTEA TATÃLUI. DUM-
NEZEU SÃ-L ODIHNEASCÃ!

COMEMORÃRI
Azi se împlinesc 7 ani de
când ne-a pãrãsit PARAS-
CHIV MIRCEA, soþ devo-
tat ºi tatã iubitor. Nu te
vom uita niciodatã! Soþia
Eugenia ºi fiica Mãdãlina.
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Ziua a doua a optimilor de finalã
din UEFA Champions League pro-
grameazã desearã o „dublã” fantas-
ticã, Real Madrid urmând sã pri-
meascã vizita lui Manchester Uni-
ted, iar ªahtior-ul lui Mircea Luces-
cu ºi Rãzvan Raþ pe cea a Borussiei
Dortmund.

Se detaºeazã, totuºi, confrunta-
rea de pe „Bernabeu”, demnã ori-
când de-o finalã! Ambele protago-
niste vin dupã victorii în competiþia
internã, United neirosind oportuni-
tatea de a se duce la 12 puncte de
rivala City în fruntea clasamentu-
lui, dupã 2-0 cu Everton, în timp
ce Real, pe 3 ºi fãrã ºanse la titlu în
duelul cu Barcelona, a trecut cu 4-
1 de Sevilla, într-un meci în care
Cristiano Ronaldo a reuºit un nou
hattrik, al 20-lea de când îmbracã
tricolul „blanco”.

„Ciocnirea” a fost prefaþatã încã
de luni de cei doi tehnicieni, unii
dintre cei mai de succes din fotba-
lul mondial, Sir Alex Ferguson ºi
Jose Mourinho.

„Vroiam sã fac mai multe schim-
bãri la meciul cu Everton, sã odih-
nesc câþiva jucãtori pentru meciul
de pe Bernabeu. Dar m-am gândit
mai bine ºi mi-am dat seama cã toa-

Searã de galã în Liga Campionilor!Searã de galã în Liga Campionilor!Searã de galã în Liga Campionilor!Searã de galã în Liga Campionilor!Searã de galã în Liga Campionilor!

Returul celor douã întâlniri este programat în 5 martie.
Partidele Valencia – Paris SG ºi Celtic – Juventus s-au disputat asearã, în

timp ce jocurile Arsenal – Bayern, Porto – Malaga, Galatasaray – Schalke ºi
Milan – Barcelona vor avea loc sãptãmâna viitoare, în 19 ºi 20 februarie.

te jocurile sunt importante pentru
noi. Am creat o mentalitate simplã
la echipã: pregãtim urmãtorul meci,
câºtigãm urmãtorul meci ºi tot aºa,
doar asta avem de fãcut”, a decla-
rat managerul britanicilor, conform
theindependent.co.uk.

„Întreaga planetã aºteaptã un sin-
gur meci, cel de miercuri searã, aºa
cã vreau sã oferim întregii lumi ceea
ce aºteaptã. Câþiva dintre jucãtorii
mei au venit de la meciurile echipe-
lor naþionale un pic obosiþi, dar când
se apropie un meci aºa de impor-
tant, toatã lumea vrea sã fie pe ga-
zon, nimeni nu mai e obosit”, a
punctat ºi Mourinho. De a cãrui
uriaºã ascensiune în fotbal se lea-
gã, în principal, numele „diavolilor”
lui Ferguson. Se întâmpla în 9 martie
2004, când, de asemenea în opti-
mile Ligii, FC Porto poposea pe
„Old Trafford” la adãpostul unui
fragil 2-1. Paul Scholes a deschis
scorul în minutul 32 ºi sã pãrea cã
lusitanii nu vor rãsturna calculele
hârtiei. Costinha a adus însã o cali-
ficare de aur în prelungiri, prilejuin-
du-i lui Mourinho ºansa de a se face,
probabil, cel mai detestat personaj
ce a cãlcat vreodatã în „Teatrul Vi-
selor”, nebuneasca sa cursã, cu ce-

lebru-i devenit pardesiu, în vânt,
bântuind mai mult ca sigur ºi acum
cele mai negre coºmaruri ale fani-
lor lui United. Ulterior acestui re-
zultat, Porto nu s-a mai oprit pânã
n-a cucerit trofeul, 3-0 într-un ul-
tim act cu AS Monaco.

Un 4-3 din primãvara anului
2003 este catalogat unul dintre cele
mai frumoase meciuri din istoria
Ligii Campionilor, sfert de finalã în
care Realul, deºi a pierdut în An-
glia, i-a barat drumul lui United spre
o finalã gãzduitã chiar de propria
arenã (fusese 3-1 pe „Bernabeu”).

Altfel, Real ºi United au fãcut
afaceri bune de-a lungul timpului,
“diavolii” încasând nu mai puþin de
160 de milioane de euro de la Ma-
drid, pentru patru transferuri: Da-
vid Beckham, Ruud van Nistelro-
oy, Gabriel Heinze ºi Cristiano Ro-
naldo. Cel mai valoros, nu numai
din cele patru ci din istoria fotbalu-
lui, a fost transferul celui din urmã,
spaniolii plãtind, uluitor, 94 de mili-
oane de euro. Se pare însã cã CR7
a merit investiþia, marcând pânã în
prezent, în cele patru sezoane ju-
cate la Madrid, 183 de goluri în 179
de partide, cifre cu care a devenit
cel mai eficient jucãtor din istoria
Realului, cu o medie de peste o reu-
ºitã pe meci.

Aºadar, de starul portughez se
leagã cele mai mari speranþe ale
“galacticilor”, în timp ce de cealal-
tã parte, Robin van Persie ºi Way-
ne Rooney par sã “hrãneascã” vi-
surile fostei adversare a CFR-ului.
La Real nu va juca sigur Casillas,
accidentat pentru mai mult timp.

Cât priveºte încleºtarea de la
Doneþk, ªahtior ºi Borussia au ofe-
rit, alãturi de Barcelona, poate cel
mai frumos fotbal din faza grupe-
lor. Cu rezultate însã mai bune pen-
tru nemþi, care au ieºit primii, chiar
neînvinºi, dintr-o serie cu Real, Ajax
ºi Man. City. Dar acele timpuri par

demult trecute, luând în discuþie
mãcar ultimul meci din Bundesliga,
când campioana Germaniei, a fost
umilitã pe teren propriu de modes-
ta Hamburg, scor 1-4.

Pe “Donbass Arena”, Dortmund
nu va conta pe Kevin Grosskreutz,
spitalizat sãptãmâna trecutã din ca-
uza unei pneumonii, ºi, posibil, nici
pe Ilkay Gundogan, cu probleme
la un deget. A revenit însã în aceas-

tã iarnã Nuri Sahin, împrumutat de
la Real.

Faþã de sezonul de toamnã (în-
trecerea în Ucraina se va relua la 1
martie), Mircea Lucescu l-a pier-
dut pe brazilianul Willian, vândut la
Anji pentru 35 de milioane de euro.
În locul acestuia a fost adus Tai-
son, un alt brazilian, care a fãcut
senzaþie la Metalist Harkov, în spe-
cial în Liga Europa.

Real Madrid – Manchester United
Echipe probabile

Diego Lopez – Arbeloa, Albiol, Ra-
mos, Coentrao – Khedira, X. Alonso –
Di Maria, Ozil, Ronaldo – Benzema.

Antrenor: Jose Mourinho.

De Gea – Rafael, Vidici, Evans,
Evra – Valencia, Jones, Cleverley,
Giggs – van Persie, Rooney.

Antrenor: Sir Alex Ferguson
Arbitru: Felix Brych (Germania).

Arbitru: Howard Webb (Anglia).

ªahtior Doneþk – Borussia Dortmund
Echipe probabile

Piatov – Srna, Kucher, Rakiþki,
Raþ – Stepanenko, Fernandinho –
Teixeira, Mihtarian, Taison – Luiz
Adriano.

Antrenor: Mircea Lucescu.

Weidenfeller – Piszczek, Santana,
Hummels, Bender – Kehl, ªahin –
Blaszczykowski, Gotze, Reus – Le-
wandowski.

Antrenor: Jurgen Kloop.

Echipa femininã de handbal HC Zalãu va
întâlni formaþia spaniolã Itxako Navarra în
sferturile de finalã ale Cupei EHF, s-a stabi-
lit, ieri, la Viena, în urma tragerii la sorþi.

Manºa tur se va juca în Spania, la 9 sau
10 martie, iar cea retur, la Zalãu, o sãptãmâ-
nã mai târziu.

Echipa ardeleanã antrenatã de selecþione-
rul Gheorghe Tadici s-a
calificat în sferturi dupã
ce a eliminat formaþia
portughezã Juve Lis, scor
general 54-22, în dublã
manºã disputatã la Zalãu.

Tot ieri a avut loc ºi
tragerea la sorþi a parti-
delor din semifinale (6/7,
13/14 aprilie). Astfel, dacã
se va califica în aceastã
fazã, trupa ardeleanã va
întâlni câºtigãtoarea din
dubla dintre Astrahanoº-
ka (Rusia) ºi Metz Hand-
ball (Franþa).

„HC Zalãu a propus

Digi Sport 1

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor (optimi de finalã, manºa tur):
Real Madrid – Manchester United /
2:00 – Cupa Libertadores (faza
grupelor): Boca Juniors (Argentina)
– Toluca (Mexic).
Digi Sport 2

18:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: ªtiinþa Bacãu – CSM
Ploieºti / 19:30 – HANDBAL (M)
– Liga Naþionalã: Univ. Suceava –
Pandurii Tg. Jiu / 21:45 – FOTBAL
– Liga Campionilor (optimi de finalã,
manºa tur): ªahtior Doneþk – Borus-
sia Dortmund.
Digi Sport 3

17:00 – VOLEI (M) – Liga
Campionilor: Dinamo Moscova
(Rusia) – Rubin Kazan (Rusia) /
21:30 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor (faza grupelor): Flen-
sburg (Germania) – Ademar Leon
(Spania).

HC Zalãu, duel cu Itxako

în sferturile Cupei EHF
formaþiei spaniole sã joace ambele manºe în
România. Sunt ºanse sã jucãm dubla cu It-
xako la Zalãu. Am început deja negocierea,
îi lãsãm sã se mai gândeascã”, a declarat
Gheorghe Tadici.

În sezonul trecut, HC Zalãu a jucat finala
competiþiei, 24-30 (d) ºi 20-21 (a) cu Lada
Togliatti (Rusia).

SPORT LA TV ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Dolce Sport

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor (optimi de finalã, manºa tur):
Real Madrid – Manchester United.
Dolce Sport 2

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor (optimi de finalã, manºa tur):
ªahtior Doneþk – Borussia Dort-
mund.
Eurosport

16:00 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE – CM Klingenthal (Germania):
DT 140 / 18:00 – BIATLON – CM
Nove Mesto (Slovacia): feminin
individual / 21:00 – SNOOKER –
Open-ul Þãrii Galilor: etapa a treia.
Eurosport 2

15:30 – SNOOKER – Open-ul
Þãrii Galilor: etapa a treia / 18:30 –
BASCHET (M) – Eurocupa, optimi
de finalã: Lokomotiv Kuban (Rusia)
– Spartak St. Petersburg (Rusia) /
21:00 – SNOOKER – Open-ul Þãrii
Galilor: etapa a treia.

Cristiano Ronaldo

Robin van Persie
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Meciul-spectacol al vedetelor
din Liga Naţională de baschet este
programat pe 18 martie la Sala Po-
livalentă din Bănie,  însă până
atunci fanii au şi ei aportul lor la
alegerea celor  două loturi. „All
Star  Game” varianta românească
es te disputa dintre „Nord” ş i
„Sud”, spre deosebire de show-ul
superstarurilor de pes te oc ean,
c are sunt angrenate în mec iul
„Est” vs. „Vest”.  De luni noaptea,
pe site-ul Federaţiei Române de
Basc het, frbaschet.ro, a înc eput

Partida câştigată de SCM Cra-
iova în deplasare la Danubius Ga-
laţi nu a avut dramatism doar pe
teren, ci şi la „masa verde”, acolo
unde gazdele sperau să c âştige,
după ce au depus contestaţie îm-
potriva dreptului echipei din Bănie
de a folosi jucătoarele Amariei şi
Vezentan,  transferate în iarna
aceasta. Astfel, gălăţenii afirmă că
gruparea craioveană are o datorie
la jucătoarea Galaţiului, Mihaela
Pătuleanu, iar până când nu ar achi-
ta-o ar avea interdicţie la transfe-
ruri. „Nu am contestat nici un mo-
ment rezultatul de pe teren, Craio-

Hanbdalista Galaţiului a primit suma restantă

SCM Craiova a stins „cazul Pătuleanu”
va a avut mai multă şansă pe final,
când a profitat de greşelile noas-
tre şi a câştigat.  Nu vorbim aiurea
şi, aşa cum reiese din documen-
tele pe care le-am prezentat, con-
siderăm că dreptatea este de par-
tea noastră ş i aşteptăm ca cine a
greşit să repare greşeala. Suntem
hotărâţi să mergem până la capăt.
Există un precedent, în vară când
am preluat pe HC Oţelul am achi-
tat, o sumă importantă, datoriile
faţă de jucătoarele care depuse-
seră memorii şi abia apoi am pu-
tut face transferuri, vrem ca şi
celelalte echipe să beneficieze de

acelaşi tratament”, a precizat pre-
şedintele HC Danubius, Dan Pan-
tea.

Craiovenii i-au plătit, ieri,
handbalistei suma restantă

Conducerea SCM Craiova a
emis în schimb un comunicat din
care reiese că gruparea craioveană
nu avea un anumit termen pentru
plata res tanţelor către Pătuleanu,
dar şi că acestea au fost achitate
chiar ieri, pentru a nu se mai pre-
lungi aces t scandal. „În data de
10.08.2012 s-a încheiat actul adi-
ţional la Contrac tul nr.  699/
10.06.2011, între S.C.M. Craiova
şi sportiva Pătuleanu Ioana Mihae-
la, act adiţional prin care s-a modi-
ficat, de comun acord, durata con-
tractului de la data de 15.06.2013,
la data de 10.08.2012. Prin înche-
ierea acestui act adiţional, sportiva
Pătuleanu Ioana Mihaela şi-a pri-
mit legitimaţia de joc. Prin adresa
nr. 780/14.08.2012, F.R.H. a adus
la cunoştiinţă clubului S.C.M. Cra-
iova că avem obligaţia de a achita
suma de 12.783 de lei. În urma
acestei decizii clubul S.C.M. Cra-
iova a făcut apel, iar F.R.H. a obli-
gat clubul S.C.M. Craiova la plata
sumei de 9.033 de lei, prin adresa
nr. 873/5.09.2012, adresă prin care

clubul S.C.M. Craiova avea drep-
tul de recurs extraordinar la Con-
siliul de Administraţie al F.R.H.
Menţionăm că în aceas tă ultimă
adresă – nr. 873/5.09.2012 – NU
este prevăzută o dată până la care
clubul S.C.M. Craiova să efectue-
ze plata acestei sume. În ac este
condiţii, conducerea S.C.M. Cra-
iova, prin persoana domnului direc-
tor Bogdan Bălan, împreună cu ju-
ristul clubului, au purtat discuţii cu
mandantul sportivei (tatăl sportivei)
care avea procură de reprezentare
şi soluţionare din partea sportivei,
discuţii în urma cărora a rezultat
c ă în perioada 25–28.02.2013
sportiva să primească prima tran-
şă din obligaţia de plată (50%), ur-
mând ca tranşa a doua să fie achi-
tată în perioada 25–31.03.2013, în-
ţelegere care a fost adusă la cu-
nosş tinţa F.R.H.  În data de
11.02.2013 am luat la cunoştinţă
faptul că, deşi există înţelegerea cu
reprezentantul jucătoarei, s-a depus
un memoriu către F.R.H. de către
clubul H.C. Danubius Galaţi prin
care s-a sesizat faptul că sportiva
Pătuleanu Ioana Mihaela nu ş i-a
primit sumele cuvenite. Constatând
că Pătuleanu Ioana Mihaela nu a
adus la cunoştinţă clubului la care
activează faptul că exista o înţele-
gere de plată în 2 tranşe, conform

înţelegerii cu mandantul sportivei,
pentru a evita orice fel de alte inter-
pretări, s-a decis achitarea anticipată
a întregii sume de 9.033 de lei, plată
c are a fos t efec tuată as tăzi,
12.02.2013, prin Trezoreria Craio-
va, în contul sportivei. În aceste
condiţii considerăm că litigiul a fost
închis şi obligaţiile clubului S.C.M.
Craiova au fost achitate anticipat
datelor angajate cu reprezentantul
legal al sportivei” este comunicatul
care a clarificat scandalul în care a
fost implicată echipa din Bănie. „În
urma precedentului creat conduce-
rea clubului a decis să analizeze dacă
mai există şi alte situaţii litigioase cu
foşti sportivi sau antrenori care au
activat la S.C.M. Craiova, situaţii
care vor fi aduse la cunostinţă”, a
declarat directorul SCM Craiova,
Bogdan Bălan.

Meciul vedetelor Ligii Naţionale are loc pe 18 martie la Craiova

Start la vot în „All Star Game”!
De luni noaptea, craiovenii îşi pot vota favoriţii pe site-ul Federaţiei Române de Baschet

votul fanilor, c are
va conta în pro-
porţ ie de 3 0 la
sută în alegerea
loturilor  de c âte

14 jucători şi 2 antrenori. Aportul
ziariştilor  va fi tot în proporţie de
30 la sută,  în timp ce părerea spe-
cialiştilor  FRB va conta preţ de 40
de procente. Votul va înceta pe 11
martie, iar până pe 13 martie se
va da publicităţii componenţa ce-
lor două ec hipe. Sunt înscrişi toţi
jucătorii din Liga Naţională, inclu-
siv toţi baschetbaliştii din lotul Uni-
vers ităţii Craiova,  iar fanii vor pu-
tea alege câte un s ingur sportiv
pentru fiec are poziţie în cele două
echipe, respectiv c âte un antre-

nor.  Se poate vota
însă o singură dată de
pe un IP, aşa că este
nevoie de implic area
c ât mai multor su-
porteri craioveni pen-
tru alegerea favoriţi-
lor în lotul „Sudului”.
Acesta va fi format
din juc ători de la
ec hipele BC Farul
Cons tanţa,  CSM
Buc ureş ti, Dinamo
Bucureşti,  CSU Plo-
ieş ti, CSS Giurgiu,
BCM U Piteşti, SCM
U Craiova si Energia
Rovinari, fiecare din-
tre echipe urmând să
aibă cel puţin un reprezentant în
lotul de 14 jucători. Ec hipa „Nor-
dului” va fi formată din basc het-
baliş ti de la echipele CSM Oradea,
BC Timisoara, Mobitelco BT Cluj-
Napoca, BC Mureş Tg. Mureş,
BC Timba Timişoara,  CSU Atlas-
sib Sibiu, Gaz Metan Mediaş şi BC
Perla Harghitei Csikszereda Mier-
curea Ciuc. Chiar dacă sunt în-
sc rişi toţi jucătorii Universităţii
Craiova, şanse de a prinde lotul au
Rade Dzambic, Travis Bureau, Io-
nuţ Drăguşin şi Levar Seals,  dar
şi Andelko Mandic la secţiunea
„antrenori”,  aceştia ocupând de-
taşat primele locuri pe posturile lot
după prima zi de vot. La „All Star

Game” vor avea loc şi spectacu-
loasele concursuri de aruncări de
la dis tanţă precum şi c elebrul
„slam dunk c ontest”,  unde Craio-
va îi propune pe amercanii LeVar
Seals şi Travis Bureau.

Craiovenii sunt invitaţi
să se îmbrace în alb

Aşa cum managerul echipei de
baschet, Marius Toma, a anunţat
după meciul de la Sibiu, conduce-
rea echipei de baschet îi invită pe
suporteri să vină la Sala Polivalen-
tă pentru mec iurile rămase din
acest sezon al Ligii Naţionale îm-
brăcaţi în alb. „Echipa masculină

de baschet SCM Uni-
vers itatea Craiova
lansează Campania şi
s loganul «Toţ i în
ALB, Cei în ALB câş-
tigă întotdeauna !»
Conducerea tehnică
şi jucătorii echipei de
basc het masc ulin
evoluează, după cum
se ş tie, la toate par-
tidele de pe propriul
teren în ALB.

Pentru a crea o le-
gătură şi mai strân-
să între juc ători şi
echipa masculină de
basc het, jucătorii şi
tehnicienii echipei îi

invită pe toţi suporterii formaţiei
craiovene să vină, de acum înain-
te, la toate meciurile de pe pro-
priul teren îmbrăcaţi în ALB (în
oric e obiect de vestimentaţie dis-
ponibil: tricou, cămaşă,  pulover).
În alb, împreună suntem câştigă-
tori!” este comunicatul emis, ieri,
de SCM Universitatea Craiova.
Campania este inspirată din NBA,
ac olo unde campioana en-titre,
Miami Heat, a iniţiat anul trecut
promoţia „White Hot Heat”, spec-
tatorii venind la toate meciurile îm-
brăc aţi în alb, iar la finalul sezo-
nului trupa lui LeBron James  şi
Dwayne Wade devenind c ampioa-
nă.

Bogdan Bălan


