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- Eu cred, Popescule, că
şefu’ s-a dus la Papă ca să se
spovedească.
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eveniment / 4Se dezgheaţă
convingerile
monarhiste
ale lui Tăriceanu

Recent, fostul premier liberal,
deputatul Călin Popescu Tăriceanu,
s-a declarat în favoarea unei discu-
ţii despre trecerea la monarhie, cu
ocazia revizuirii Constituţiei. Cum
opţiunea monarhistă în România
este fragilă şi se plasează constant
undeva la 14 procente, poate chiar
sensibil sub cea pentru „socialism”,
nu se prea înţelege motivul pentru
care un politician sobru, meticulos
în orice demers, rareori hazardat,
îmbrăţişează o temă de-a dreptul
exotică. Cel puţin.

Pneumoniile
fac ravagii
în Dolj

Teză de doctorat în
agromuzică la
Facultatea de
Agronomie din Craiova

Ştefan Popescu,  direc torul ad-
junct al Şcolii Populare de Artă
din Târgu-Jiu ş i-a sus ţinut ieri
teza de doctorat intitulată “Cer-
cetări privind valorific area supe-
rioară a pseudoinstrumentelor şi
instrumentelor  populare aerofo-
ne în conc ordanţă cu diferite teh-
nologii de cultură a plantelor din
care se confec ţionează”, la Fa-
cultatea de Agronomie a Univer-
sităţii din Craiova, în faţa unei
comisii al cărei cărei preşedinte
a fost prof. univ dr. Ion Mitrea.

Ciocnire
violentă
la „Marlorex”

Administraţiea publică locală nu poate fi modernizată şi în inte-
resul cetăţeanului atâta timp cât cei care sunt în administraţia
publică locală nu poartă responsabilitatea faptelor pe care le co-
mit. Dacă un primar, ales de populaţie să îi reprezinte interesele,
încalcă legea trebuie să plătească pentru faptele sale conform legi-
lor în vigoare. Când începi anul cu un buget care nu respec-
tă în totalitate metodologia de elaborare emisă de Ministrul
Finanţelor Publice, cum s-a întâmplat în cazul Primăriei Dră-
nic, este clar că pe viitor legea va fi încălcată. Şi atunci este
normal că ordonatorul principal de credite, care nu este bo-
ier pe propria moşie, trebuie să răspundă în faţa legii. 5 AN
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Primarul de la Drănic plăteşte lucrări neefectuate
şi dă bani publici fără acte doveditoare
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Traian Bãsescu a avut, ieri, o întreve-
dere la Vatican cu Papa Benedict al XVI-
lea. Preºedintele i-a mulþumit Suveranului
Pontif pentru cã a acceptat sã-l primeas-
cã ºi i-a amintit de momentul vizitei ante-
rioare pe care acesta a fãcut-o la Vatican,

în septembrie 2008, când l-a vizitat la re-
ºedinþa varã de la Castelul Gandolfo.

La finalul întrevederii din biblioteca pri-
vatã a Suveranului Pontif, preºedintele Tra-
ian Bãsescu i-a înmânat Papei Benedict
cadoul sãu, un tetraevangheliar apãrut în

2008, arãtând cã aceastã
carte este importantã
pentru religia ortodoxã
din România, fiind lucra-
tã sub supravegherea
Patriarhiei. „Este un ca-
dou extraordinar, mulþu-
mesc. Cadoul meu este
ceva mai mic”, a rãspuns
Papa Benedict, care i-a
oferit preºedintelui Bã-
sescu o medalie aniver-
sarã a pontificatului sãu.
Volumul bisericesc al pre-
ºedintelui Traian Bãses-
cu este masiv, cântãrind

mai multe kilograme. Are o lãþime de un
metru, cu coperþile deschise, înãlþimea fi-
ind de 30 cm, iar grosimea de 25 cm.

Bãsescu a avut dupã întâlnirea cu Papa
o întrevedere cu secretarul de stat Tarci-
sio Bertone, urmând sã depunã în Bazilica
San Pietro un buchet de flori ºi sã pãstre-
ze un monument de reculegere la mormân-
tul Papei Ioan Paul al II-lea.

«Am avut astãzi o întâlnire care va rã-
mâne în sufletul meu pentru tot restul vie-
þii. Întâlnirea cu Papa Benedict al XVI-
lea va rãmâne un eveniment nu politic, unul
de suflet, în care am întâlnit un om, un
Papã, mai puternic decât acela cu care m-
am întâlnit în 2008, la Palatul Gandolfo. Am
avut sentimentul cã în faþa mea era un papã
care nu avea decât un mesaj: „Vreau sã fii
bun”. Un om care prin privire, prin vorbã,
prin inteligenþa frazelor nu spunea decât
cã are de comunicat pentru viitor”, a de-
clarat preºedintele dupã întâlnire.

Bãsescu s-a întâlnit cu Papa Benedict la VBãsescu s-a întâlnit cu Papa Benedict la VBãsescu s-a întâlnit cu Papa Benedict la VBãsescu s-a întâlnit cu Papa Benedict la VBãsescu s-a întâlnit cu Papa Benedict la Vaticanaticanaticanaticanatican

România a contractat, joi, 1,5
miliarde dolari de pe piaþa inter-
naþionalã de capital, pe o perioa-
dã de 10 ani ºi jumãtate, prin in-
termediul unei emisiuni de obli-
gaþiuni la o ratã netã a dobânzii
de 4,5% pe an, informeazã Gu-
vernul. „Cererea României a
fost de 5 ori suprasubscrisã, res-
pectiv 7,5 miliarde de dolari,
ceea ce demonstreazã interesul
ridicat al investitorilor internaþi-
onali de a investi în credibilita-
tea României, precum ºi recu-
noaºterea faptului cã cifrele eco-
nomice înregistrate de þara noas-
trã în 2012 reprezintã un suc-
ces”, mai susþine Guvernul.

Potrivit acestuia, cel mai ief-
tin împrumut contractat de pe
piaþa externã de capital de dupã
1990. „Faþã de emisiunea din
2012, pe aceeaºi sumã ºi ace-

România a contractat un împrumut
extern de 1,5 miliarde de dolari

Preºedintele PDL, Vasile Blaga (foto),
a declarat, ieri, cã preºedintele Traian
Bãsescu intervine pentru a doua oarã într-
o competiþie internã a partidului ºi cã 22
de milioane de români ºtiu cã ºeful
statului o susþine pe Elena Udrea. „Iatã ca
domnul preºedinte Traian Bãsescu pentru
a doua oarã intervine într-o competiþie
internã în partid, care nici mãcar nu e
declanºatã”, a spus Blaga, într-o confe-
rinþã de presã. „Cã domnul preºedinte o
susþine pe doamna Udrea ºtiu 22 de
milioane de români”, a adãugat acesta.

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat,
joi, la B1Tv, cã Elena Udrea poate avea
ºanse pentru ºefia PDL la o Convenþie
cinstitã, precizând însã cã îi recomandã
acesteia sã se retragã dacã se constatã cã
este aranjatã Convenþia PDL, „aºa cum se
produce acum”. Întrebat despre ºansele
Elenei Udrea la Convenþia PDL, Bãsescu a
spus: „Mi-e foarte greu sã vã spun, eu

Blaga, atac dur la preºedinte: 22 de milioane
de români ºtiu cã o susþine pe Udrea

recunosc cã într-o competiþie cinstitã
poate avea. Într-una aranjatã, mai bine nu
mai fac Convenþia. Dacã va fi aranjatã, îi
recomand mai bine sã se retragã. Dacã va
constata cã e aranjatã,
aºa cum se produce
acum”.

Întrebat dacã recu-
noaºte cã Vasile Blaga are
mai multe ºanse la
Convenþie, preºedintele a
rãspuns: „Da. Dar nu va
mai fi PDL, va fi altceva,
dacã se face o Convenþie
aranjatã”. Preºedintele
Traian Bãsescu a decla-
rat, joi seara, cã PDL
seamãnã acum în interior
cu FSN ºi nu îl mai poate
ajuta în îndeplinirea
obiectivelor sale, preci-
zând cã se uitã la ce se

întâmplã, dar nu îi vine sã creadã ce
vede. Preºedintele a spus, la B1Tv, cã nu
o sã poatã sã spunã niciodatã cã nu îi mai
iubeºte pe cei din PDL.

eaºi maturitate (duratã), diferen-
þa de dobândã de la 6,875% la
4,5% înseamnã 356 de milioane
de dolari mai putini plãtiþi. Acest

succes vine în contextul în care
alte state nu au reuºit o perfor-
manþã similarã. State precum
Ungaria sau Serbia nu au reuºit,

în acelaºi timp, randamente si-
milare”, mai arata Guvernul.

România a contractat în ia-
nuarie 2012 un împrumut pe 10
ani de 1,5 miliarde dolari de pe
piaþa internaþionalã de capital, la
o ratã netã a dobânzii de 6,875%
pe an. Aceeaºi emisiune a fost
redeschisã în luna februarie 2012
pentru o sumã de 750 de milioa-
ne de dolari la o ratã netã a do-
bânzii de 6,45% pe an. A fost su-
prasubscriere de 4 ori (6 miliar-
de de dolari în ianuarie ºi 3,2
miliarde dolari în februarie). Faþã
de emisiunea din 2012, pe ace-
eaºi sumã ºi aceeaºi maturitate
(duratã), diferenþa de dobândã
de la 6,875% la 4,5% putem spu-
ne cã la aceeaºi sumã timp de
10 ani Romania plãteºte o do-
bândã cu 356 de milioane de do-
lari mai micã.

Pachete speciale pentru 1 Mai
Hotelierii de pe litoral au pregãtit

pachete pentru minivacanþa de 1 Mai
ºi de Paºte, reprezentanþii Asociaþiei
Litoral-Delta Dunãrii cerând premie-
rului Victor Ponta ca 2 ºi 3 mai sã fie
declarate zile libere. Patronatele ho-
teliere ºi agenþiile de turism au pache-
te speciale, specifice fiecãrui eveni-
ment, dar ºi pachete comune, care sã
includã întreaga perioadã 30 aprilie
– 7 mai. Preþurile vor porni de la 60 de
lei de persoanã/noapte la hotelurile
de 3 stele, de la 100 de lei de persoa-
nã/noapte la hotelurile de 4 stele ºi de
la 229 de lei de persoanã/ noapte la
hotelurile de 5 stele, în funcþie de ser-
viciile pe care le oferã fiecare unitate
de cazare. Pentru a pregãti deschide-
rea sezonului estival de la 1 mai, auto-
ritãþile locale au început încã din ia-
nuarie lucrãrile de cosmetizare, eco-
logizare ºi modernizare a tuturor sta-
þiunilor de pe întregul litoral româ-
nesc. Toate ofertele ºi evenimentele vor
fi promovate la Târgul de Turism al
României din 14-17 martie.

Reducerea TVA la pâine ar
putea fi aplicatã din iunie 2013

Reducerea Taxei pe Valoarea Adã-
ugatã la pâine ar putea fi aplicatã din
iunie 2013, a declarat, ieri, secretarul
de stat în Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, Achim Irimescu, la o
dezbatere cu privire la noua Politicã
Agricolã Comunã 2014-2020. Potri-
vit acestuia, mãsura vizeazã reduce-
rea evaziunii fiscale ºi nu scãderea pre-
þurilor la acest produs. „Prima soluþie
pentru a rezolva evaziunea fiscalã este
reducerea TVA. Sperãm cã se va apli-
ca reducerea TVA la pâine începând
cu iunie ºi sperãm ca rezultatul sã fie
pozitiv. Eu, unul, nu cred cã se vor re-
duce preþurile, ci se va reduce evaziu-
nea fiscalã”, a spus Irimescu. Minis-
trul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
Daniel Constantin, a declarat, în urmã
cu o lunã, cã prin aplicarea unui nivel
redus al TVA la pâine, pe tot lanþul de
producþie – de la grâu, la fãinã ºi la
produsul final – scãderea încasãrilor
la bugetul de stat ar fi de 200 de mili-
oane de lei într-un an.
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Se dezgheaţă convingerile
monarhiste ale lui Tăriceanu

Recent, fostul premier liberal,
deputatul Călin Popescu Tăricea-
nu, s-a declarat în favoarea unei
discuţii despre trecerea la monar-
hie, cu ocazia revizuirii Constitu-
ţiei. Cum opţiunea monarhistă în
România este fragilă şi se plasea-
ză constant undeva la 14 procen-
te, poate chiar sensibil sub cea
pentru „socialism”, nu se prea în-
ţelege motivul pentru care un po-
litician sobru, meticulos în orice
demers, rareori hazardat, îmbrăţi-
şează o temă de-a dreptul exotică.
Cel puţin. Mai deunăzi, pe un ca-
nal de televiziune, l-am văzut şi pe
actorul Victor Rebengiuc, ajuns la
o vârstă venerabilă, celebrat chiar
pentru aceasta, alături de Dinu
Zamfirescu, preşedinte al Consi-
liului Ştiinţific al ICCMER, cla-
mând cu voluptate pentru monar-
hie. Nu demult, şi Crin Antones-
cu,  într-o împrejurare similară,
părea bântuit de o nostalgie de ne-
înţeles, viziune prin care se crede
că înlocuirea reală a sis temului
politic actual poate fi îmbibată, pe

fondul unor grave carenţe etice,
cu povestiri memorialistice despre
minunaţii ani interbelici, când Ro-
mânia era şi aşa ultima ţară din
Europa în privinţa asistenţei sani-
tare, a analfabetismului, a speran-
ţei de viaţă, dar prima în privinţa
foametei rurale şi a ratei mortali-
tăţii infantile. Despre care fost rege
al României să discutăm cu evla-
vie şi maximă recunoştinţă? Poate
despre Ferdinand I, cu 13 ani de
domnie, singurul monarh care a
domnit peste o ţară mare, visată
de predecesori şi urmaşii săi, gra-
ţie marelui eveniment din toamna
anului 1918: Unirea Basarabiei, Bu-
covinei, Transilvaniei cu patr ia
mumă. Despre Mihai I? Era prea
tânăr la abdicare şi orice evaluare
a pres taţiei sale trebuie c ircum-
stanţiată şi prin anturajul îndoiel-
nic, cel puţin, ca să reproducem
ceea ce afirma marele ziarist Pam-
fil Şeicaru, patronul de la „Curen-
tul”, după plecarea din ţară. Exis-
tă apoi o discuţie abandonată dintr-
o maximă c ondescendenţă, cu

consecinţele de rigoare,  despre
plecarea din ţară: „cu mâna goală
sau cu vagoanele pline”.  Mihai
Pelin, în „Mare le rapt regal”
(Ed. „Kullusys”) şi Stelian Octa-
vian Andronic, în memoriile sale
„36 de ani în Serviciile Secrete
ale României” (Ed. „Compania”)
aduc, slavă domnului, probe indu-
bitabile. Despre Carol II, Grigore
Gafencu, fost ministru de Exter-
ne, în cartea sa „Ultimele zile ale
Europei” (Ed. „Curtea Veche”,
2011), spunea că „Dorea să con-
ducă statul aşa cum îşi conducea
singur automobilele. (...)  Iubea
puterea, acţiunea şi intriga. Înzes-
trat pentru toate, în afară de me-
seria de rege constituţional, el nu
reuşea să domnească dorind prea
mult să guverneze; lupta îl atră-
gea, iar visul său ar fi fost să re-
cucerească de fiecare dată pute-
rea, al cărui distribuitor era. Ajun-
gea astfel să se simtă rivalul şi
adversarul tuturor şefilor de par-
tide şi i-ar fi plăcut să îşi dispute
cu ei favoarea sufragiului popu-

lar”. Dacă a avut unele merite în
privinţa culturii, dorindu-se un rege
al culturii, în schimb prima sa gri-
jă a fost să-şi izgonească soţia din
ţară, stabilind-o, pe spezele statu-
lui, la Florenţa. Apoi l-a obligat la
exil şi pe fratele său, Nicolae. Nici
cu propria sa mamă, Regina Ma-
ria, Carol II nu s-a comportat ono-
rabil. Regimul său s-a năruit într-
un dezastru naţional. A dizolvat
parlamentul, a introdus cenzura, şi
fără ideal, fără moralitate şi fără
busolă a înc erc at să c onduc ă.
Condiţiile în care a plecat din ţară,
în 1940, cu 12 vagoane încărca-
te, între bunuri găsindu-se şi ta-
blouri dispărute,  care aparţineau
Coroanei României şi nu familiei
regale, dar şi alte obiecte de artă,
argintării şi aurării,  au generat un
atac inoperant în gara Timişoara
din partea unui grup legionar. Va-
loarea bunurilor scoase din ţară nu
a fost estimată vreodată. După
abdicarea sa, la 6 septembrie 1940,
când Mihai revine pe tron, se ştie
ce a urmat, prin atragerea mare-

şalului Ion Antonescu într-o cur-
să,  ares tarea acestuia, predarea
ruşilor şi trimiterea la glonţ, deşi
ar fi fost în măsură să-l graţieze
sau să-i comute pedeapsa. Proce-
sele dintre fostul rege Mihai şi Paul
de România nu contenesc de de-
cenii. Şi, deşi era cunoscut că sta-
tul român a întreprins două acţi-
uni judiciare pentru recuperarea
unor tablouri – una înainte de 1989
şi alta după –, la o interpelare par-
lamentară legată de acest subiect
Călin Popescu Tăriceanu a spus
că nu are cunoştinţă de astfel de
revendicări ale statului. În arhive-
le Corpului de Control al Guver-
nului, 18 dosare referitoare la cele
două procese, cu probele de rigoa-
re, atestau altceva. Resuscitarea
convingerilor monarhiste ale libe-
ralului Călin Popescu Tăriceanu
pot avea o singură justificare, şi
aceea legată de numele viitorilor
candidaţi la preşedinţia ţării. La
adversitatea, de dată recentă, pe
care o are faţă de Crin Antonescu,
totul pare, într-un fel, în regulă.

Ieri, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale
2007-2013 au fos t semnate două noi contracte de
finanţare în c adrul DMI 4.3 -  ”Sprijinirea

Două noi contracte semnate de microîntreprinderi

Marţi se va întrerupe
apa pe mai multe
străzi din Craiova

Cătălin Mohora este director interimar
la ITM DOlj

Instituţia Prefectului Judeţului Dolj a
anunţat, ieri, printr-un comunicat, scurt
şi fără prea multe detalii că Lorena Ghi-
luş „şi-a încetat exercitarea cu carac-
ter temporar a funcţiei publice de con-
ducere de inspector şef la Inspectora-
tul Teritorial de Muncă Dolj”. Tot în
acest document se mai spune că:
„Aceasta a fost numită cu caracter tem-
porar până la încetarea suspendării de
drept a raportului de serviciu al titularu-
lui funcţiei, domnul Cotigă Silviu Vio-
rel”. Director interimar al ITM Dolj, începând de ieri, este Cătălin Moho-
ra,  inspector şef adjunct, cel pe care Lorena Ghiluş îl schimbase în luna
decembrie a anului trecut. Contactat de presa locală Cătălin Mohora a
spus că nu a primit un document oficial prin care să fie numit director
interimar al instituţiei, dar că îndeplineşte această funcţie conform preve-
derilor legale împreună cu Răducu Mitran, celălalt inspector şef adjunct.

MARIN TURCITU

Marţi,  19 februarie 2013, între  ore le 10.00-
14.00,  Compania de Apă Olte nia va întrerupe
alimentare a cu apă potabilă în municipiul
Craiova pe ntru înlocuirea conductei de
alimentare cu apă potabilă a blocului 4A de pe
strada Ioan Maiorescu. Se  va întrerupe
alimentarea cu apă potabilă următorilor
utilizatori : pe strada Ioan Maiorescu, la

blocurile  2, 4A, 4B şi 10; pe s trada Horezu,
la blocurile 2A, 2B ş i 7, pe  strada Sf.  Dumi-
tru, la blocurile  1,3,5,  SOCOM Voinţa
Craiova ş i Hotel Militar; pe s trada Unirii, la
blocurile 44 şi 46 şi pe  strada Felix Aderca,
la blocul 1. „Ate nţionăm utilizatorii de apă
potabilă din zonele menţionate  că,  datorită
manevrelor de golire şi umplere a sistemu-

lui public de  alimentare  cu apă potabilă,
ocazional, se  pot produce modificări ale
calităţii ape i potabile  din punct de vedere al
turbidităţii şi culorii.  La apariţia acestor
fe nome ne se va evita consumul de apă potabi-
lă, până la limpezirea apei”, se precizează
într-un comunicat de pre să al CAO.

MARGA BULUGEAN

Până la această dată, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în
cadrul domeniului 4.3-“Sprijinirea dezvoltării microîntreprin-
derilor”, au fost contractate şi se află în implementare 232 pro-
iecte, prin care se solicită fonduri nerambursabile în valoare de
aprox.32,86 mil. Euro.

dezvoltării microîntreprinderilor”. La semnarea
contractelor au luat parte Liviu Dragnea- minis-
trul Dezvoltării Regionale ş i Administraţiei Publice
şi Marilena Bogheanu- director al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud-Ves t Oltenia  şi
beneficiarii celor două proiec te.  „Contractele
semnate astazi (  n.r  ier i) se vor implementa în
judeţul Vâlcea ş i au o  valoare nerambursabilă
totală de 227.436  Euro”, a prec izat Marilena
Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia. Primul
contract c ons tă în realizarea şi dotarea unei
pensiuni în s taţiunea Ocnele Mari, c are urmează a
fi introdusă pe piaţa turismului  pentru sănătate
(proiect implementat de SC Tigra Cont SRL). Iar
cel de-al doilea contract cons tă în dotarea cu
ec hipamente ş i tehnologii noi, moderne pentru
creşterea produc tivităţii ş i c ompetitivităţii, a unei
microîntreprinderi care activează în domeniul
tipografic şi al presei, proiect implementat de SC
Vilspopress SRL.

MARGA BULGEAN
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O casã de amanet aparþinând societãþii
comerciale AKSOI, situatã pe bulevardul
„Oltenia” din Craiova, în cartierul Craiovi-
þa Nouã, a fost „cãlcatã” de hoþi ieri dimi-
neaþã, în jurul orei 04.00. Autorii au plecat
cu aproape 200 grame de bijuterii din aur,
care nu fuseserã puse în seif de vânzãtoa-
re, când a închis, seara, unitatea. Casa de
amanet este dotatã cu camere de suprave-
ghere video, însã, poliþiºtii spun cã nu existã
o înregistrare a momentului pentru cã fu-
sese o panã de curent electric care oprise
calculatorul unde se stocheazã imaginile.
Oamenii legii au deschis un dosar penal
pentru furt calificat ºi fac cercetãri pentru

identificarea autorilor.
Ieri dimineaþã, în jurul orei 04.00, poliþiº-

tii Secþiei 5 Craiova au fost anunþaþi cã a
fost spartã o casã de amanet aparþinând so-
cietãþii comerciale AKSOI situatã în cartie-
rul Craioviþa Nouã, pe bulevardul „Oltenia”.
Oamenii legii au ajuns la faþa locului, unde
au gãsit ºi un echipaj de intervenþie de la
firma de pazã „Civitas”, cu care societatea
are încheiat contract, cei din urmã fiind pre-
zenþi acolo datoritã alarmei care semnalase
o posibilã pãtrundere prin efracþie în incin-
tã. Din primele verificãri efectuate de poli-

þiºti se pare cã hoþii n-au apucat sã ia decât
180 de grame de bijuterii din aur – inele ºi
lãnþiºoare, însã culmea, n-au apucat sã fure
tot aurul care rãmãsese în vitrinã, din negli-
jenþa vânzãtoarei, din câte se pare. Autorul
sau autorii au intrat în casa de amanet dupã
ce au forþat yala de la uºa de acces în incin-
tã ºi au mai avut ºi noroc, pentru cã nu exis-
tã imagini din momentul furtului. Din câte a
explicat administratorul societãþii, în cursul
nopþii de joi spre vineri s-a oprit curentul
electric în zonã, iar când a revenit, nu a avut
cine sã porneascã ºi calculatorul în care se
stocheazã imaginile înregistrate de camere-
le de supraveghere video. Oamenii legii spun

cã urmeazã ca admi-
nistratorul unitãþii, care
nu a dorit, ieri, sã dea
nici un fel de detalii
despre ce s-a petrecut,
sã comunice valoarea
prejudiciului ºi cã din
punct de vedere al asi-
gurãrii pazei acesta a
respectat legislaþia în
vigoare.

„Este vorba despre
furtul unor bijuterii din
aur, o cantitate de apro-
ximativ 180 de grame,
ºi urmeazã ca adminis-
tratorul societãþii sã
evalueze ºi sã ne comu-

nice prejudiciul creat. Nu au fost victime,
nu era nimeni în incinta unitãþii în momentul
comiterii faptei. În luna decembrie 2012,
aceastã unitate a fost verificatã de poliþiºti
în privinþa asigurãrii pazei ºi protecþiei con-
form legislaþiei în vigoare ºi nu s-au gãsit
nici un fel de nereguli. În acest moment este
întocmit, în cauzã, un dosar penal pentru
comiterea infracþiunii de furt calificat ºi se
desfãºoarã cercetãri pentru identificarea ºi
tragerea la rãspundere a autorilor”, ne-a de-
clarat Adrian Cãpraru, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Casã de amanet din Craiova
„cãlcatã” de hoþi

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în urma
cercetãrilor efectuate de poliþiºtii din Filiaºi, în
baza plângerilor venite de la Liceul Tehnologic
din localitate, cum cã în ultima perioadã s-au
împuþinat, fãrã explicaþie, calculatoarele din la-
boratorul de informaticã al unitãþii de învãþã-

Un bãrbat în vârstã de 50 de ani, din Filiaºi, paznic la Liceul Tehnologic din
localitate, a fost arestat preventiv pentru 15 zile, în cursul zilei de ieri, pentru furt
calificat în formã continuatã. Asta pentru cã, în ultimele patru luni, bãrbatul a furat,
în total 7 monitoare ºi 5 unitãþi PC din laboratorul de informaticã al ºcolii.

A furat din ºcoala pe care
trebuia sã o pãzeascã

mânt, în cursul zilei de joi, oamenii legii l-au
ridicat de la domiciliu ºi l-au adus la sediul uni-
tãþii pentru cercetãri pe Constantin Badea, de
50 de ani, din Filiaºi. În urma audierii ºi pe baza
probelor strânse, poliþiºtii au stabilit cã bãrbatul,
în perioada octombrie 2012 – februarie 2013, a
sustras, pe rând, din laboratorul de informaticã
al unei unitãþi de învãþãmânt, pe care, culmea,
era plãtit sã o pãzeascã, un total de 7 monitoare
ºi 5 unitãþi PC.

Pe numele celui în cauzã a fost întocmit do-
sar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
furt calificat în formã continuatã, împotriva sa
fiind luatã mãsura reþinerii pe bazã de ordonanþã
pentru o perioadã de 24 de ore. Ieri dupã-amiazã
bãrbatul a fost prezentat Judecãtoriei Filiaºi, care
i-a emis mandat de arestare pe o perioadã de 15
zile, astfel cã a ajuns în arestul IPJ Dolj.

Un craiovean de 62 de ani a ajuns, joi, dupã
gratii pentru 29 de zile, în baza mandatului emis
de Judecãtoria Craiova, dupã ce s-a stabilit cã
este autorul a cel puþin douã furturi din socie-
tãþi comerciale, fapte comise de la începutul
anului în municipiu. Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, Dragoº Ghijurã, de 26 de ani, din
Craiova, a sunat pe 112, pe 13 februarie a.c.,
anunþând cã a surprins un bãrbat în timp ce
sustrãgea mai multe produse din incinta unei
farmacii “Catena” din Craiova.

Echipa operativã din cadrul Secþiei 5 Poliþie
ajunsã la faþa locului a constatat cã aspectele
sesizate se confirmã, stabilindu-se cã autorul
este Benon Iordache, de 62 de ani, din Craiova.

“Prin extinderea cercetãrilor, poliþiºtii au sta-
bilit cã acesta este ºi autorul unui furt dintr-un
hypermarket din cartierul Craioviþa Nouã, co-
mis în data de 6 ianuarie a.c.. Astfel, s-a proce-
dat la conexarea celor douã dosare, iar faþã de
persoana în cauzã s-a luat mãsura reþinerii pen-
tru 24 ore pe bazã de ordonanþã de reþinere. În

cursul zilei de ieri (n.r.-joi), magistraþii Judecã-
toriei Craiova, în baza probatoriului administrat
de poliþiºti, au emis mandat de arestare preven-
tivã pentru o perioadã de 29 de zile, pe numele
bãrbatului, cercetãrile fiind continuate de poli-
þiºti pentru documentarea activitãþii infracþiona-
le, întrucât cel în cauzã este suspectat de comi-
terea mai multor furturi din societãþi comercia-
le”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, comisar ºef Adrian Cãpraru.

Dupã gratii pentru furturi din societãþi comerciale

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri, în jurul orei 12.00, Ma-
rian Pãduraru, de 45 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un
autoturism marca Cielo, cu numã-
rul DJ-10-KAN, pe „Calea Severi-
nului”, din Craiova, dinspre cen-
trul municipiului cãtre Filiaºi, în
dreptul Centrului comercial „Mar-
lorex” a fost izbit violent de un
Mitsubishi, care a ieºit din incinta
Centrului fãrã sã-i acorde priorita-
te de trecere. Autoturismul Cielo a
fost avariat grav pe toatã partea
dreaptã, lovitura fiind atât de pu-
ternicã încât plãcuþa cu numãrul
de înmatriculare al autoturismului
Mitsubishi a rãmas infiptã în tabla
de la Cielo. Pentru scoaterea din
maºinã a pasagerei de pe locul din
dreapta faþã, Acvilina Saydan, de
42 de ani, a fost nevoie de inter-
venþia echipajelor ISU Dolj, feme-
ia fiind transportatã cu o ambulan-
þã SMURD la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova pentru in-
vestigaþii ºi îngrijiri medicale, în-

trucât a fost rãnitã. ªoferul de la
Mitsubishi, Florian Ivãnescu, de 41
de ani, din Craiova, s-a ales cu
dosar penal pentru vãtãmare cor-
poralã din culpã, traficul în zonã
fiind îngreunat pânã s-a finalizat
cercetarea la faþa locului, întrucât
autoturismul Cielo a rãmas în mij-

locul pãrþii carosabile.
Un grav accident de circulaþie

s-a petrecut ºi joi seara, în jurul
orei 21.00, pe bulevardul „Dacia”
din Craiova. În urma cercetãrilor
efectuate de poliþiºti s-a stabilit cã
ªtefan Buºu, de 23 de ani, din lo-
calitate, în timp ce conducea un

autoturism Ford Fiesta, nu s-a asi-
gurat la efectuarea manevrei de
întoarcere ºi a intrat în coliziune
cu un autoturism Seat Cordoba,
la volanul cãruia se afla Marius
Obedeanu, de 24 de ani, din Cra-
iova. Din accident a rezultat vãtã-
marea corporalã gravã a condu-
cãtorului autoturismului Ford, ªte-
fan Buºu, ºi rãnirea uºoarã a ce-
lor cinci ocupanþi ai Seatului, res-

pectiv ºoferul, Marius Obedeanu,
Beatrice V., de 16 ani, Marinela
Viezure, de 41 de ani, din comuna
Iºalniþa, Ana Maria Bãnicã, de 21
ani ºi Emilia Dinu, de 43 de ani,
din Craiova. La faþa locului au
ajuns mai multe ambulanþe care i-
au transportat pe rãniþi la spital,
pe numele ºoferului vinovat întoc-
mindu-se dosar penal pentru vã-
tãmare corporalã din culpã.

Mai multe persoane au fost rã-
nite, fiind transportate la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã

Craiova, în urma unor accidente
de circulaþie petrecute ieri, dar ºi
joi seara, în Craiova.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Ciocnire violentã la „Marlorex”Ciocnire violentã la „Marlorex”Ciocnire violentã la „Marlorex”Ciocnire violentã la „Marlorex”Ciocnire violentã la „Marlorex”
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  Primarul c omunei Drănic,
Marian-Dănuţ Andrei,  cumnatul
mult mai celebrului Constantin
Iancu,  cunosc ut ş i c a Don Cos-
tel, se s imte neîndreptăţit. Alesul
local,  şi nu boier pe moşie, aşa
cum se crede şi se comportă, este
de părere că tot ce se scrie de-
spre el sunt doar minciuni, nici
us turoi nu a mâncat şi nic i gura
nu îi miroase.  Marian-Dănuţ An-
drei se c rede o victimă a unui s is-
tem nenorocit care îl persecută,
în condiţiile în care el a dorit nu-
mai binele comunei în fruntea că-
reia, din păc ate,  a fost ales. Dar
să luăm sinteza Raportului Ca-
merei de Conturi Dolj pe anul
2010, şi să vedem ce spun in-
spectorii care au fos t în control.
La capitolul ”Elaborarea şi fun-
damentarea proiectului de buget
pe anul 2010, precum şi autori-
zarea,  legalitatea şi necesitatea
modif icărilor aduse bugetului
aprobat”: „Veniturile, cât şi chel-
tuielile cuprinse în buget,  nu au
fost fundamentate cu respecta-
rea în totalitate a metodologiei de
elaborare a proiectelor  de buget
emise de Minis terul Finanţelor
Publice,  şi a prevederilor Legii fi-
nanţelor publice locale”.
Situaţiile financiare nesupuse
votului Consiliului Local

Dacă plec i la drum cu un bu-
get care nu respectă prevederile
legale, tot anul es te c ompromis.
Inspectorii Camerei de Conturi
Dolj au c ons tatat c ă situaţiile f i-
naciare ale Primăriei Drănic nu
respec tă realitatea.  ”Situaţiile f i-
nanciare la 31.12.2010, nu au fost
supuse spre aprobarea consiliu-
lui local; nu a fost organizată şi
condusă evidenţa analitică a mij-
loacelor f ixe; unitatea verificată
nu a întoc mit registrul numere-
lor  de inventar  al mijloacelor fixe;

Primarul de la Drănic plăteşte lucrări neefectuate
şi dă bani publici fără acte doveditoare

Administraţiea publică locală nu poate fi moder-
nizată şi în interesul cetăţeanului atâta timp cât cei
care sunt în administraţia publică locală nu poartă
responsabilitatea faptelor pe care le comit. Dacă un
primar, ales de populaţie să îi reprezinte interesele,
încalcă legea trebuie să plătească pentru faptele sale
conform legilor în vigoare. Când începi anul cu un
buget care nu respectă în totalitate metodologia de
elaborare emisă de Ministrul Finanţelor Publice,

cum s-a întâmplat în cazul Primăriei Drănic, este
clar că pe viitor legea va fi încălcată. Şi atunci este
normal că ordonatorul principal de credite, care nu
este boier pe propria moşie, trebuie să răspundă în
faţa legii. Ori acest lucru nu se întâmplă, iar unii
primari, cum este şi cazul lui Marian-Dănuţ Andrei,
nu respectă nici măcar recomandările inspectori-
lor de la Camera de Conturi Dolj de remediere a
ilegalităţilor descoperite.

Pagină realizată de MARIN TURCITU

nu s-a calculat şi determinat şi
înregistrat în contabilitate amor-
tizarea tuturor activelor; nu există
concordanţă între soldul debitor
al contului 464 din balanţa sinte-
tică de verificare bilanţ, nu a con-
dus contabilitatea analitică a ve-
niturilor pe contribuabili, şi în ca-
drul aces tora,  pe c ategorii de
venituri în structura c las ificaţiei
bugetare; nu au fost înregistrate
în c ontabilitatea exerciţiului f i-
nanciar al anului 2010 c heltuieli-
le de personal aferente lunii de-
cembrie ale aceluiaşi an; datele
raportate în c ontul de execuţie
cheltuieli, nu reflectă realitatea
existând nec oncordanţe între va-
loarea angajamentelor şi solduri-
le c onturilor; înregis trarea în
contabilitate eronat a difereren-
ţelor operaţiunii de reevaluare; nu
s-a organizat şi condus în mod
corespunzător  contabilitatea bu-
nurilor c are alc ătuiesc  domeniul
public  şi privat al unităţii admi-
nistrativ teritoriale valoarea lor
fiind diminuată”,  se arată în Ra-
portul Camerei de Conturi Dolj.

147 de amenzi cu prescriere a
termenului de executarea silită

La Primăria Drănic organizarea,
implementarea şi menţinerea sis-
temelor de management şi control
intern (inclusiv audit intern) a fost
defectuoasă, conform inspectori-
lor Camerei de Conturi Dolj: „Nu
au fost organizat şi exercitat CFPP
conform normelor aplicabile; nu a
fost numită o comisie de organi-
zare, coordonare şi îndrumare me-
todologica pentru implementarea
controlului intern, nu au fost emi-
se programe de control manage-
rial, la nivelul entităţii cu termene
şi responsabilităţi şi nu au fost sta-
bilite proceduri pentru operaţiuni-
le derulate şi în special pentru ope-
raţiunile economice, pentru care
trebuiau elaborate proceduri scri-
se care se comunică tururor sala-
riaţilor”. Ordonatorul principal de
credite, Marian-Dănuţ Andrei nu a
urmărit  încasările veniturilor bu-
getare, în cuantumul şi la terme-
nele stabilite de lege: „Nu s-au apli-
cat prevederile legale privind stin-
gerea creanţelor fiscale; entitatea

nu conduce
contabilita-
tea analitică
a veniturilor
pe c ontr i-
buabili şi în
c a d r u l
acestora pe
categorii de
venituri în
s tr u c tu r a
clasificaţiei
bugetare”.

O temă care apare şi
în anul 2011 este le-
gată de faptul c ă
„nu s-a înregistrat în
evidenţele fiscale şi
nici în cele contabi-
le amenzi, iar pentru
147 s-a prescris ter-
menul de executarea
silită.  În 2011, deşi
Marian-Dănuţ An-
drei ar fi trebuit să
remedieze ac eastă
situaţie, cuantumul
amenzilor neîncasa-
te a fost de 38.258
lei, o sumă semnifi-
cativă pentru o Pri-
mărie cum este cea
de la Drănic.
Ilegalităţi
comise în lanţ

Cele mai grave
probleme găsite însă
de Camerea de Con-

turi Dolj la Primăria Drănic sunt
legate de calitatea gestiunii econo-
mico-financiare.  Conform Rapor-
tului întocmit de inspectori ”inven-
tarierea elementelor de natura ac-

tivelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii nu s-a făcut cu respecta-
rea în totalitate a dispoziţiilor lega-
le în vigoare. Primăria Drănic a
făcut „plată nelegală pentu lucrări
de investiţii neexec utate”. Nu a
constituit „garanţia de bună exe-
cuţie pentru lucrări de investiţii” şi
a efectuat „plăţi nelegale cu ocazia
zilelor comunei”. Primăria Drănic,
unde Marian-Dănuţ Andrei es te
primar a efectuat plăţi „fără acte

doveditoare pentru ajutorul social”
şi „nu a realizat venituri  din deru-
larea unui contract de concesiune
de terenuri”.
Marian-Dănuţ Andrei
intră la categoria „AŞA NU”

Toate aceste chestiuni consta-
tate de Camera de Conturi Dolj nu
se fac fără acordul ordonatorul
principal de credite, care în acest
caz este Marian-Dănuţ Andrei, care
se vede persecuta şi neîndreptăţit
de către presă. De ce să nu înca-
sezi amenzile a 147 de oameni,
când eşti în timp de criză, şi bani
sunt foarte puţini? Poate pentru că
urmează o campanie electorală şi
nu doreşti ca persoanele respecti-
ve să se supere pe tine. Sau de ce
să faci plăţi la cei de al ajutor so-
cial „fără acte doveditoare”. Oare
nu din acelaşi motiv electoral? Să
nu mai discutăm despre lucrările
plătite şi neexecutate sau de bani
plătiţi cu cine ştie ce scop de zilele
comunei. Marian-Dănuţ Andrei se
comportă ca şi cum ar fi pe pro-
pria tarla la Primăria Drănic, şi cre-
de că poate gestiona banii publici
cum doreşte, fără a respecta le-

gea. Până când asemenea practici
nu vor înceta, nu putem discuta
despre administraţie publică loca-
lă performantă. Dacă administra-
ţia publică nu va evolua, nu va
funcţiona în parametrii doriţi nici
regionalizare şi nici descentraliza-
rea atât de mult dorite. Marian-
Dănuţ Andrei este exponentul unei
generaţii de reprezentanţi ai unită-
ţilor administrativ teritoriale care
intră la categoria „AŞA NU”.
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Pe lângã cele 517 cazuri de pe-
numonii acute, medicii de la Di-
recþia de Sãnãtate Publicã Dolj au
anunþat cã au fost diagnosticate
nu mai puþin de 1.223 de cazuri
de infecþii acute ºi douã cazuri de
gripã. Acestea au fost confirmate
prin examen de laborator la Insti-
tutul Cantacuzino din Bucureºti la
un copil cu vârsta de pânã la un
an ºi la un doljean din grupa de
vârstã 15-49 de ani. În unele si-
tuaþii a fost nevoie chiar de inter-
narea în spital a celor diagnosti-
caþi cu viroze ºi pneumonii.

În toatã aceastã perioadã a
continuat ºi campania de vacci-
nare antigripalã la nivelul unitãþi-
lor vaccinatoare - adicã spitale,
policlinici, cabinete ale medicilor
de  familie, ambulanþã, centre de
protecþie a copilului ºi în cãmi-
nele de bãtrâni - în sãptãmâna
precedentã fiind administrate nu
mai puþin de 1.206 doze.

Campania Ministerului Sãnãtã-
þii se desfãºoarã prin intermediul

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

În doar o sãptãmânã, în judeþul
Dolj s-au înregistrat peste 500 de
cazuri de pneumonii acute, iar alþi
doi pacienþi au fost diagnosticaþi cu

gripã. În aceste condiþii, specialiºtii
îi avertizeazã pe doljeni ca la pri-
mele semne de rãcealã sã nu ezite
sã anunþe medicul de familie.

cabinetelor de medicina familiei
ºi în unitãþile sanitare cu paturi.
Trebuie menþionat însã faptul cã
nu toatã lumea beneficiazã de
vaccinare gratuitã.

Vaccinare gratuitã
pentru o parte
din populaþie

Cele mai expuse categorii de
populaþie sunt persoanele cu vâr-
sta cuprinsã între 6 luni ºi 64 ani
cu afecþiuni medicale cronice
pulmonare, cardiovasculare, me-
tabolice, renale, hepatice, neuro-
logice, diabet zaharat, astm, in-
fecþie HIV, medicii, cadrele sani-
tare ºi personalul auxiliar din spi-
tale, ambulatorii, inclusiv salaria-
þii din instituþiile de ocrotire a
copiilor ºi bãtrânilor, din unitãþi-
le de bolnavi cronic, care vin în
contact respirator cu pacienþii
sau asistaþii. De altfel acestea au
prioritate în cadrul campaniei
naþionale de imunizare împotriva
virusurilor gripale. Tot în aceas-

tã categorie se încadreazã adulþii
ºi copiii rezidenþi în instituþiile de
ocrotire socialã, ca ºi persoanele
care acordã asistenþã medicalã,
socialã ºi îngrijiri la domiciliu
celor cu risc înalt, precum ºi toa-
te persoanele peste 65 ani.

Cei care nu sunt incluºi în ca-
tegoriile cu prioritate la vaccina-
re ºi intenþioneazã totuºi sã se
imunizeze vor fi nevoiþi sã cum-
pere din farmacii dozele necesa-
re.Vaccinarea este contraindica-
tã persoanelor care au febrã ridi-
catã. Nici copiii pânã la ºase luni
nu pot fi vaccinaþi, deoarece nu
au sistemul imunitar dezvoltat ºi
pot face bronºite sau chiar en-
cefalite, care pot duce la deces.
De asemenea, vaccinul antigri-
pal nu este recomandat persoa-
nelor care sunt alergice la ouã,
pentru cã acelaºi tip de protei-
ne sunt incluse în compoziþia
dozelor.

Recomandãri
din partea
Direcþiei de Sãnãtate
Publicã

Pentru prevenirea infecþiilor
cãilor respiratorii, specialiºtii Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
recomandã populaþiei sã respecte
o serie de mãsuri. Printre acestea,
optimizarea regimului de viaþã ºi
activitate prin alimentaþie cores-
punzãtoare, în special fructe ºi le-
gume, evitarea expunerii la frig,
purtarea de îmbrãcãminte ºi încãl-
þãminte adecvatã temperaturii din
mediul ambiant, exerciþii fizice
moderate, evitarea surmenajului
fizic ºi intelectual, odihna noctur-
nã suficientã, evitarea fumatului,
consumului de alcool ºi exceselor

de produse cofeinizate.
Medicii recomandã spãlarea

frecventã a mâinilor, cu apã ºi sã-
pun, în special în situaþii de partici-
pare la activitãþi publice. În caz de

strãnut, este recomandatã folosirea
batistelor, din hârtie, de unicã fo-
losinþã care previn rãspândirea pi-
cãturilor potenþial infectate în me-
diul ambiant. De asemenea, potri-
vit reprezentanþilor Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj, sunt de evitat
aglomeraþiile din locurile publice,
deoarece existã un risc mare de
transmitere a infecþiilor respiratorii
de la persoane aparent sãnãtoase,

deja infectate – care pot transmite
agenþii cauzali ai infecþiei între mo-
mentul infectãrii ºi apariþia prime-
lor manifestãri de boalã.

Un alt sfat este acela de a evita
vizitarea rudelor
sau prietenilor
internaþi în spita-
le. Nu în ultimul
rând, se reco-
mandã autoizo-
larea la domici-
liu în caz de sem-
ne de boalã pre-
cum febra, se-
creþiile nazale,
durerile de cap,
tusea ºi durerile
în gât. Cei care
prezintã astfel de
semne de boalã
sunt sfãtuiþi sã

anunþe telephonic, în cel mai scurt
timp posibil, medicul de familie pri-
vind simptomele în vederea planifi-
cãrii eventuale la o consultaþie. În caz
de agravare a acestor semne, în spe-
cial în cursul nopþii sau în zilele ne-
lucrãtoare, poate fi apelat gratuit Nu-
mãrul Unic pentru Apeluri de Urgenþã
112 sau persoanele afectate se pot
prezenta la camerele de gardã ale celui
mai apropiat spital.

Reprezentanþii Ministerului
Sãnãtãþii au anunþat cã
intenþioneazã sã continue
colaborarea cu Banca Mon-
dialã (BM) în domeniul
sanitar ºi dupã data de 15
martie a.c., atunci când
proiectul actual se va finaliza.

Sãptãmâna aceasta,
autoritãþile sanitare au avut o
întâlnire cu reprezentanþii
Bãncii Mondiale. În opinia
reprezentanþilor BM, proiec-
tul actual a avut ºi are
rezultate importante ºi
directe în sprijinirea refor-
melor din România, în
special în sectorul de urgenþã
ºi cel al maternitãþilor, fapt
pentru care se doreºte
dezvoltarea unei viitoare
colaborãri.

Reprezentanþii Ministerului
Sãnãtãþii au anunþat, la
rândul lor, cã doresc conti-
nuarea colaborãrii cu Banca
Mondialã, în primul rând,
pentru concretizarea proiec-
telor începute, adicã finaliza-
rea reabilitãrii maternitãþilor,
a unitãþilor de primiri urgenþe
ºi a secþiilor de anestezie
terapie intensivã care au mai
rãmas în unele spitale. De
asemenea, este nevoie de
fonduri pentru schimbarea
infrastructurii sectorului de
Sãnãtate, în contextul în care
anul acesta va fi pusã în
aplicare directiva transfron-
talierã pentru circulaþia
pacienþilor.

„Avem nevoie de infras-
tructurã nouã, care sã

înlocuiascã acele clãdiri
vechi de 200 de ani, clãdirile
retrocedate sau cele pavilio-
nare. Avem nevoie de cabine-
te medicale în mediul rural
pentru cã suntem în situaþia
în care existã resursã umanã
calificatã dar fãrã construc-
þii medicale funcþionale.
Trebuie sã dãm drumul de
urgenþã la cel puþin 2 spitale
regionale. Dorim sã punem
pe picioare un program
important de achiziþie de
aparaturã medicalã de
radioterapie ºi imagisticã”, a
explicat Eugen Nicolãescu,
ministrul Sãnãtãþii.

Potrivit oficialilor nevoia
de finanþare pentru aceste
proiecte se ridicã la cel puþin
4-5 miliarde de euro.
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La standul LifeCAMP, vineri, 1
martie, începând cu ora 8.30, dar
ºi sâmbãtã, 2 martie, începând cu
ora 12.00, cei interesaþi pot asista
la discursurile, de câte o orãfieca-
re, susþinute de personalitãþi publi-
ce, lectori ai Taberei de Stil de Viaþã
Sãnãtos Life CAMP, supranumiþi
transformatori. Discursurile vor
aborda urmãtoa relearii de interes:
Sãnãtate, Relaþii, Carierã, Spiritua-
litate, Relaxare,
Prosperitate ºi
Dezvoltare Perso-
nalã. Biletele pot fi
cumpãrate ºi de la
standul Life
CAMP. Cei 9
transformatori-
sunt : Ovidiu Bo-
jor – Academicia-
nul fitoterapeut;
Remus Tãnase –
fondatorul Asocia-
þiei Naþionate de
Terapii Comple-
mentare (ANATECOR); Florenti-
na Oneþiu – fondatoarea Acade-
miei Femeilor; Florentina Opriº –
realizatoare ºi prezentatoare Pri-
ma TV; Renumitul speaker ºi trai-
ner, Andy Skekely - top executi-
vul internaþional Romulus Sîrbu;
scriitorul ºi realizatorul TV Ores-
te; specialistul bioterapeut feed-
back Adina Cârjan ºi fondatorul
Life Care Cristian Oneþiu.

LifeCAMP, cea mai mare plat-
formã online de tabere tematice
pentru adulþi ºi a dolescenþi, dã star-
tul primãverii ºi anunþã lansarea ta-
berei de stil de viaþã sãnãtos

“Transformatorii”  Evenimentul de
lansare are loc vineri, 1 martie, în
cadrul Expo Body Mind & Spirit,
Ediþia a 9-a, desfãºuratã în Bucu-
reºti, la Sala Palatului.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cum poate fi schimbatã
percepþia asupra vieþii

Tabãra “Transformatorii” va
avea loc în perioada: 27-31 mar-
tie, la Club Vila Bran din Braºov.
Sub îndrumarea celor 9, partici-
panþii vor avea ocazia sã înveþe
care sunt alimentele potrivite stilu-
lui lor de viaþã, care sunt obiceiu-
rile sãnãtoase pentru corpul ºi min-

tea lor, ce inteligenþe exista în fie-
care ºi cum pot fi ele activate pen-
tru atingerea succesului, care sunt
miºcãrile fizice pentru un corp
echilibrat ºi cum pot fi ele integra-
te înviaþa de zi cu zi, cum pot fi
controlat eemoþiile, mintea ºi au-
tomatismele pentru eliberarea de
stres ºi recuperarea stãrii de bine,
cum poate fi schimbatã percepþia
asupra vieþii în scopul redobândi-

rii viziunii pozitive
asupra ei. “Life-
CAMP este proiectul
de suflet al meu ºi al
familiei mele, con-
struit pe ideea de sã-
nãtate fizicã, menta-
lã º ispiritualã. Zilnic,
ducem o luptã cu noi
înºine pentru a deveni
mai buni ºi nu facem
decât sã ne îndepãr-
tãm de noi înºine. Ta-
bãra Life CAMP este
despre regãsirea sã-

nãtãþii personale, prin interacþiunea
cu ceilalti, este despre diversitatea
individualã ce duce la o unitate în
sens ºi ne oferã ºansa de a ne bu-
cura unii de alþii în cel mai simplu
ºi natural mod: acela de a petrece-
între 4 ºi 10 zile împreunã, învã-
þând de la experþi ºi unii de la alþii,
relaxându-ne activ ºi bucurându-
ne de viaþã”, a declarant Cristi One-
þiu iniþiator ºi susþinãtor LifeCAMP.

“Ghidul celor mai frumoase
locuri ale României”

Începând de ieri ac-
cesând site-ul: http://
www.lifecamp.ro/,
toþi cei interesaþi se pot
înscrie la newsletter-
ul LifeCAMP ºi pri-
mesc automat, “ghidul
celor mai frumoase
locuri ale României” -
30 locaþii, cu poze ºi
o scurtã descierea în
pdf cât ºi ca poze wall
paper. Mai mult, toþi
cei care se înscriu

pânã pe 20 februarie în Tabãra de
stil de viaþã sãnãtos, “Transforma-
torii” vor putea cumpãra biletul cu
1.200 Ron, faþã de preþuliniþial de
2.000 Ron. Toþi cei care dorescsã
se înscrie în tabãrã trebuie sã ac-
ceseze site-ul: http://www.lifecam-
p.ro. Cei care ºi-au cumpãrat deja
bilet în Tabãra de stil de viaþã sã-
nãtos, “Transformatorii” beneficia-
zã, în cadrul Expo Body Mind, pe
2 martie, de un private cocktail cu
o parte din lectorii taberei ºi pri-
mesc carþile cu autograf ale lui Re-
mus Tãnase: “Detoxifierea” ºi a
Florentinei Opriº: “Trup ºi Suflet
sãnãtos ºi frumos”.

LifeCAMP.ro s-a dezvoltat prin
comasarea acestor iniþiative inde-
pendente ºi dezvoltarea unei plat-
forme deschise oricãrui trainer,
speaker, lector de a-ºi organizapro-
priatabarã, beneficiind de suportul
unei platforme unice, intens pro-
movate ºi mediatizate.

Despre LifeCamp:

LifeCamp este proiectul îndrãz-
neþ al unor tineri antreprenori care,
în 2011, iau iniþiativa de a organiza
diferite tabere tematice pentru adulþi
ºi adolescenþi. Au descoperit ime-
diat cã cele mai frumoase vacanþe
sunt cele petrecute alãturi de oameni
ce împãrtãºesc aceleaºi pasiuni, in-
terese ºi valori morale. Din dorinþa
de a petrece timp de calitate alãturi
de alþi oameni, pe atât de diferiþi pe
atât de speciali, cât ºi din succesul
celor 4 tabere organizate timp de
16 luni s-a ajuns organic la apariþia
ideii de LifeCAMP ºi a sloganului
“Împreunã în diversitate”.

Transelectrica (TEL) a
avut anul trecut un profit
de 27 milioane lei (6 mili-
oane euro), de peste patru
ori sub câºtigul din prece-
dentul exerciþiu financiar,
de aproape 114 milioane lei,
potrivit informaþiilor finan-
ciare preliminare întocmi-
te conform standardelor
IFRS. Veniturile companiei
naþionale de transport a
energiei electrice au scãzut
anul trecut cu 13,4%, la

2,71 miliarde lei (608,6 milioane euro), iar cheltuielile din
exploatare au coborât cu 10,8%, la 2,63 miliarde lei (590,2
milioane euro). În precedentul exerciþiu financiar, veni-
turile au fost de 3,13 miliarde lei, iar cheltuielile de aproape
2,95 miliarde lei. Transelectrica menþioneazã cã volumul
de energie electricã transportatã a scãzut cu 3,8%, de la
56,05 milioane MWh în anul 2011, la 53,93 milioane MWh
în anul 2012, reiese dintr-un comunicat transmis de com-
panie, vineri, Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

Transelectrica a avut anul
trecut un profit de 27
milioane lei

Volumul vânzãrilor Coca-
Cola în România au crescut
cu 1% anul trecut, la 162,7
milioane navete. În 2011,
Coca-Cola a vândut în Ro-
mânia 160,7 milioane nave-
te de bãuturi, iar în 2010
167,8 milioane navete, po-
trivit unui raport prezentat
de Coca-Cola Hellenic. “Vo-
lumul vânzãrilor în Româ-
nia a înregistrat o creºtere
marginalã în trimestrul al
patrulea ºi a crescut cu 1%
pe ansamblul întregului an”,
se spune în raport. La nivel
mondial, volumul vânzãrilor
Coca-Cola Hellenic a stag-
nat anul trecut la 2,08 mili-
arde navete, însã venitul net
din vânzãri a urcat cu 3%,

la 7,04 miliarde euro. Profitul companiei dupã taxe, atri-
buit acþionarilor, a scãzut cu 28% la 190,4 milioane euro.

Vânzãrile Coca-Cola
în România au crescut
cu 1% anul trecut

Banca Comercialã
Carpatica a înregistrat la
sfârºitul anului financiar
2012 un profit brut de
30,3 mil. lei, comparativ
cu o pierdere de 39,2 mil
lei in 2011. Rezultatele
înregistrate la 31 decem-
brie 2012 se situeazã cu
78,2% peste valoarea
bugetatã de 17 mil lei.

Profitul net la sfârºitul anului 2012 este de 25 mil. lei, se aratã
într-un comunicat remis BVB. 2012 a fost al treilea an la rând
în care sistemul bancar a înregistrat pierderi, cele de anul tre-
cut fiind ºi cele mai mari 2,12 miliarde de lei. La finele anului
trecut s-a consemnat sº o creºtere substanþialã a activelor to-
tale, de la 3.870 mil. lei, la 31.12.2011, la 4.732 mil. lei, res-
pectiv cu 22,3%. Capitalurile proprii se situeazã la un nivel de
369 mil. lei, cu 17,9% mai mari decât la finalul anului 2011.

Banca Comercialã
Carpatica, profit brut
de peste 30 milioane de lei

1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra
tematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Transformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”
1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra
tematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Transformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”

1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra
tematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Transformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”
1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra
tematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Transformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”

1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra
tematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Transformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”
1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra
tematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Transformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”

1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra
tematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Transformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”

1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra
tematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Transformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”

1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra1 martie: Se va lansa tabãra
tematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Ttematicã „Transformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”ransformatorii”



8/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 16 februarie 2013educaþie

Profesor de nai, dar ºi
realizator ºi interpret al mai
multor instrumente ºi pseudo-
instrumente, ªtefan Popescu
a fost admis în anul 2007 la

la studiile doctorale în cadrul
Facultãþii de Agronomie,
specializarea Agromuzicã.
Acesta a lucrat cuprinzãtoa-
rea tezã, sub îndrumarea

profesorilor universitari
Romulus Mocanu ºi Ion
Bocºea.

ªtefan Popescu cântã
la 31 de instrumente

În cuprinsul lucrãrii de
doctorat, profesorul a abordat
calitatea materialelor utilizate
în confecþionarea instrumen-
telor, modalitãþi de prelucrare,
condiþii ecologice în care se
realizeazã speciile pomicole,

precum ºi tradiþii locale
populare. În prezent, ªtefan
Popescu cântã la 31 de
instrumente ºi pseudoinstru-
mente, de altfel ele fiind ºi
motivul pentru care a dorit
sã-ºi susþinã o astfel de tezã
de doctorat. “În teza de
doctorat, intitulatã «Cercetãri
privind valorificarea superioa-
rã a pseudoinstrumentelor ºi
instrumentelor populare
aerofone în concordanþã cu
diferite tehnologii de culturã a
plantelor din care se confecþi-
oneazã» ºi condusã de profe-
sorii universitar Romulus
Mocanu ºi Ion Bucºe, este
vorba de o cotutelã între
muzicã ºi agriculturã. Instru-
mentele pe care le prezint

astãzi sunt creaþiile mele de o
viaþã care trebuie sã iasã în
relief, pentru cã viaþa este din
sol. Am cãutat sã aduc o
modestã contribuþie la eluci-
darea unor aspecte legate de
influenþa diferitelor tipuri de
sol din judeþul Gorj, a plante-
lor de culturã sau din flora
spontanã, cât ºi a unor tehno-
logii folosite în cultura, asupra
execuþiei ºi a calitãþii instru-
mentelor ºi pseudoinstrumen-
telor muzicale aerofone pe
care le-am confecþionat ºi la
care am cântat timp de 25 de
an, cât ºi valorificarea superi-
oarã acestora. Este vorba
despre fluiere, naiuri, cimpoi,
ocarinã, cavalul, tilinca,
confecþionate de mine din
lemn de prun, viºin, cireº, mãr
ºi paltin. De asemenea, voi
prezenta instrumente confec-
þionate din morcov ºi mãr la
care cânt cu plãcere. De
exemplu, la mãr cânt pe ºapte
note. De asemenea, astãzi
prezint ºi cel mai mare nai din
þarã, are 53 de tuburi, 7
octave ºi o cvartã. Este un
instrument unicat. Am dorit sã
corelez ceea ce iese din
mâinile mele, materialele din
care îmi confecþionez instru-
mentele, cu pomicultura,
deoarece arborii de mai multe
feluri îºi folosesc drept
ansambluri pentru pseudoin-
strumente”, a afirmat ªtefan
Popescu.

ALINA DRÃGHICI

ªtefan Popescu, directorul ad-
junct al ªcolii Populare de Artã din
Târgu-Jiu ºi-a susþinut ieri teza de
doctorat intitulatã “Cercetãri pri-
vind valorificarea superioarã a
pseudoinstrumentelor ºi instru-
mentelor populare aerofone în
concordanþã cu diferite tehnologii
de culturã a plantelor din care se
confecþioneazã”, la Facultatea de
Agronomie a Universitãþii din Cra-
iova, în faþa unei comisii formatã
din prof. Univ dr. Ion Mitrea (pre-

ºedinte), prof. Univ. Dr. Romulus
Mocanu (conducãtor tezã), prof.
Univ. Dr. Ion Bucºe (conducãtor
tezã), prof univ dr. Mihai Dumitru
Universitatea de ªtiinþe Agrono-
mice ºi Medicinã Veterinarã Bucu-
reºti, prof univ. Dr, Mihai Rusu –
Universitatea de ªtiinþe Agricole
ºi Medicinã Veterinarã Cluj Napo-
ca ºi cercetãtor ºtiinþific principal
gradul I, Zamfir Dejeu – Institutul
Arhivelor de Folclor al Academiei
Române, filiala Cluj Napoca.

TTTTTezã de doctorat în agromuzicã la Facultateaezã de doctorat în agromuzicã la Facultateaezã de doctorat în agromuzicã la Facultateaezã de doctorat în agromuzicã la Facultateaezã de doctorat în agromuzicã la Facultatea
de Agronomie din Craiovade Agronomie din Craiovade Agronomie din Craiovade Agronomie din Craiovade Agronomie din Craiova

Instrumentele muzicale aerofone sunt acele instrumente
la care sunetul este produs prin vibraþia unei coloane de aer
în tubul instrumentului. Prin introducerea aerului în tub de
produce un fenomen periodic de comprimare ºi de destinde-
re a aerului existent în tub, iar aceastã vibraþie uniformã
produce un sunet de înãlþime constantã.

Pseudoinstrumenele
muzicale aerofone sunt
instrumente simple, la
care sunetul este produs
în acelaºi mod dar într-o
coloanã de aer mai micã,
pe care le-am realizat în
premierã în þara noastrã
din diferite plante, organe
sau plante sau fructe ale
acestora.

Uºile ªcolii Gimnaziale nr. 22 “Mircea
Eliade” din Craiova sunt deschise astãzi
între 9.30-12.00 pentru toþi cei care doresc
sã o viziteze. “Ziua Porþilor Deschise” se
adreseazã, în primul rând, pãrinþilor viitorilor
elevi ai clasei pregãtitoare ºi clasei I din
anul ºcolar 2013 – 2014. Viitorii elevi vor
avea ocazia sã cunoascã cadrele didactice

ale ºcolii, dar sp ºi viziteze salile de clasã,
cabinetetele ºi laboratoarele sau biblioteca.
Începând cu ora 11,00 se vor face prezentãri
ale ofertei ºcolii ºi a rezultatelor ºi beneficii-
lor educaþiei la clasa pregãtitoare în cadrul
ºcolii gimnaziale din anul ºcolar în curs, iar
reprezentanþii ºcolii vor sta la dispoziþia
vizitatorilor rãspunzând la întrebãri.
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Aproape 4.000 de soldaþi
francezi sunt angajaþi în Mali,
dar numãrul lor va începe sã
se diminueze „începând cu
luna martie, dacã totul decur-
ge conform planului”, a decla-

rat ºeful diplomaþiei franceze,
Laurent Fabius, într-un interviu
apãrut miercuri. „Francezii nu
intenþioneazã sã rãmânã dura-
bil în Mali. Africanii ºi malienii
trebuie sã garanteze securita-

tea ºi integritatea teritorialã ºi
suveranitatea acestei þãri”, a
repetat ministrul Afacerilor
Externe. „Acesta este motivul
pentru care, progresiv, trecând
la Misma (Misiunea Militarã
Africanã) toate competenþele,
noi vom continua sã acþionãm
în nord, în cazul în care se vor
manifesta teroriºtii”. Aceastã
forþã africanã, la care fãcea re-
ferire Laurent Fabius, trebuie
sã cuprindã 6.000 de soldaþi,
din care 2.000 sunt deja în Mali.
Un contingent distinct de 2.000
de militari din Ciad este deja
deplasat ºi implementat. Prima
fazã a fost realizatã foarte efi-
cient pentru a bloca grupurile
teroriste sã recucereascã ora-
ºele eliberate din nord, a spus
Fabius. Grupurile narco-tero-

riste au fost stopate, graþie lo-
viturilor. Dar ele pot produce
în continuare acþiuni individua-
le. Riscul este în continuare
iminent. Franþa a lansat opera-
þiunea militarã în Mali la 11 ia-
nuarie, pentru a bloca o ofen-
sivã spre sudul þãrii a grupuri-
lor islamiste care controlau nor-
dul de mai bine de nouã luni.
Cele mai importante oraºe ale
nordului, Gao ºi Timbuktu, au
fost eliberate. La Kidal, în nord-
estul þãrii, soldaþii francezi con-
troleazã un aeroport, în timp ce
oraºul este sub administraþia
militarilor din Ciad. Pentru pri-
ma datã, autoritãþile franceze
au vorbit recent despre sutele
de luptãtori islamiºti uciºi în
cele trei sãptãmâni de la inter-
venþia militarã.

Mali: Luna viitoare, trupeleMali: Luna viitoare, trupeleMali: Luna viitoare, trupeleMali: Luna viitoare, trupeleMali: Luna viitoare, trupele
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Pista autorilor preparatelor culinare din care
de cal duce cãtre un trader olandez, Jean Fasen
(61 de ani), ºeful „Draap Trading Ltd”, o antre-
prizã specializatã în comerþul cu carne ºi domi-
ciliul în Cipru. Numele lui Jean Fasen este acum
bucla la ceea ce presa britanicã a numit „horse-
gate”. Fasen a acordat, miercuri, un interviu pen-
tru cotidianul britanic The Guardian, în care con-
firmã cã a cumpãrat carne de cal de la douã
abatoare româneºti. Carnea a fost apoi stocatã
într-un depozit frigorific din Breda (Olanda),
înainte de a fi revândutã unor cumpãrãtori fran-
cezi din cadrul societãþii Spanghero. „Am fost
sigur sutã la sutã cã este carne de cal. Tot ce a
fost vândut a fost de cal. Cineva a fãcut o gre-
ºealã, dar nu neapãrat noi”, s-a confesat Jean
Fasen. Privirile se îndreaptã acum spre Span-
ghero, societatea cu sediul la Castelnandary.
Facturile prezentate de Le Parisiene atestã cã
societatea a cumpãrat în cunoºtinþã de cauzã
42 de tone de carne de cal dupã 4 ianuarie. Antre-
priza se apãrã: «Spanghero nu a recunoscut nicio-
datã facturi „Draap Trading” referitoare la vânza-
rea de carne de cal». Potrivit acestora, livrãrile au
fost etichetate „carne de vitã – Uniunea Europeanã
– origine”. Pentru moment este greu de spus cine
susþine adevãrul. ªi cei de la Spanghero se apãrã,
dupã ce ministrul Agriculturii, Stephane Le Foll, a
menþionat cã Spanghero s-ar putea trezi cu retra-
gerea imediatã a aprobãrii agrementului sanitar care
îi permite sã vândã carne de vitã. Aceastã decizie
nu poate fi luatã pânã sãptãmâna viitoare. Potrivit

Lasagna de cal: Enigmaticul intermediar
olandez, cu sediul în Cipru

Senatorii republicani s-au opus viguros
nominalizãrii lui Chuck Hagel (foto) ca
secretar al Apãrãrii, dupã ce fusese
anunþat. Democraþii nu au reuºit sã obþinã
cele 60 de voturi necesare în Senat pentru
surmontarea obstrucþiei parlamentare.
Administraþia Obama a minimalizat acest
eºec, subliniind cã nominalizarea lui Chuck
Hagel este doar amânatã peste zece zile ºi
cã va fi confirmat pânã la 25 februarie.
Mai mulþi senatori republicani, inclusiv
fostul candidat la preºedinþie, John
McCain, au dat asigurãri cã îºi vor
menþine obiecþiile. Între timp, Chuck Hagel
va participa la o întâlnire NATO de la
Bruxelles chiar sãptãmâna viitoare, pentru
a discuta despre retragerea din Afganistan.

SUA: Nominalizarea
lui Hagel la Apãrare,

temporar blocatã

Cel puþin 550 de persoane, dintre care 60 de
copii, au fost rãnite în regiunea Celeabinsk (es-
tul Rusiei) în urma ploii de meteoriþi de ieri-
dimineaþã, a anunþat serviciul de presã al Di-
recþiei de Sãnãtate al administraþiei regionale,
citat de Gazeta.ru. Anterior, staþia de radio Vesti
FM difuzase un bilanþ de aproape 500 de rãniþi,
dintre care 22 spitalizaþi. Postul îl cita pe Vladi-
mir Stepanov, ºeful Centrului naþional de ges-
tionare a situaþiilor de crizã de pe lângã Minis-
terul rus pentru Situaþii de Urgenþã. Între timp,
administraþia din Celeabinsk a raportat spitali-
zarea a nouã persoane rãnite, dintre care doi
copii. În cele mai multe cazuri, rãnile au fost
provocate de geamurile sparte.

Un meteorit a brãzdat, ieri-dimineaþã, cerul dea-
supra Munþilor Urali, explodând ºi dezintegrân-
du-se la intrarea în straturile inferioare ale atmos-

ferei terestre, generând o undã de ºoc care a spart
geamurile la etajele superioare ale clãdirilor. „S-a
iscat panicã. Oamenii nu aveau idee de ceea ce se
întâmplã, astfel încât au ieºit din case pentru a
verifica dacã acestea sunt în regulã”, a declarat
pentru AP Serghei Hametov, rezident din Celea-
binsk, capitala regiunii situatã la 1.500 km de
Moscova, cel mai mare oraº din regiunea afecta-
tã de ploaia de meteoriþi. „Am vãzut o explozie
mare de luminã, apoi am ieºit afarã sã vãd despre
ce este vorba ºi am auzit un sunet puternic”, a
declarat el telefonic agenþiei menþionate de presã.

Existã însã diferenþe în privinþa bilanþului
persoanelor rãnite, dar ºi a interpretãrii fe-
nomenului produs ieri-dimineaþã în estul Ru-
siei. Înregistrãri video fãcute de martori,
difuzate de televiziune rusã, aratã un corp
ceresc care brãzdeazã cerul în jurul orei lo-

cale 9:20 (03h20 GMT), lãsând în urma sa
o dârã albã, ca dupã trecerea unui avion cu
reacþie, ºi o luminã intensã.

Cel puþin 550 de persoane rãnite de ploaia de meteoriþi din estul Rusiei

Danemarca: Cocainã
adusã de valuri pe malurile
Mãrii Nordului

O „cantitate considerabilã” de
cocainã a fost adusã de valuri pe
malurile coastei daneze a Mãrii
Nordului, a anunþat, ieri, poliþia
danezã, care a refuzat sã dea alte
detalii, în contextul unei investigaþii
europene aflate în desfãºurare,
relateazã Associated Press. Potrivit
purtãtorului de cuvânt al poliþiei,
Hans Roost, poliþia germanã a fãcut
descoperiri similare pe propria
coastã. Drogurile ar fi putut fi aduse
la mal de la mari distanþe, de curenþi
marini, ºi probabil nu erau destinate
pieþei daneze, a adãugat Roost.
Cocaina era ambalatã în pungi ºi
cutii, a precizat purtãtorul de cuvânt,
care însã a refuzat sã comenteze
informaþiile din presa localã potrivit
cãrora ar fi vorba de o cantitate de
100 kg doar în Danemarca. Preþul
unui kilogram de cocainã în sud-
vestul þãrii este de pânã la 400.000
de coroane (72.000 de dolari), în
funcþie de puritatea acesteia, a mai
afirmat Roost.
Reprezentanþii grupãrii
Hamas au fost daþi afarã
din Bulgaria

Trei deputaþi ai miºcãrii islamiste
palestiniene Hamas, care efectuau o
vizitã fãrã precedent într-o þarã a
Uniunii Europene, au fost expulzaþi,
ieri-dimineaþã din Bulgaria, a declarat
pentru AFP organizatorul acestei
vizite, Mohd Abuasi, preºedintele unui
ONG din Sofia. „Agenþi ai serviciilor
de securitate bulgare DANS au intrat
vineri dimineaþa în camerele de hotel
ale celor trei deputaþi ºi i-au condus la
aeroport. Deputaþii au pãrãsit Sofia cu
destinaþia Istanbul la 10,00” (08,00
GMT), a afirmat Mohd Abuasi. Cei trei
deputaþi au ajuns la Sofia în 13
ianuarie, având vize de o lunã, la
invitaþia Centrului de studii din
Orientul Mijlociu pentru a participa,
ieri, la o conferinþã dedicatã acestei
regiuni. Bulgaria s-a distanþat de
aceasta vizitã. În cadrul unei întâlniri
cu ambasadorul palestinian Ahmed
Mohamed al-Madbuh, un reprezentant
al ministerului bulgar al Afacerilor
Externe a subliniat cã Bulgaria „nu
întreþine niciun contact cu Hamas,
care figureazã pe lista organizaþiilor
teroriste a UE”.
Coreea de Nord ameninþã
cã va efectua un nou test
nuclear dacã SUA nu
acceptã negocieri

Regimul stalinist de la Phenian a
transmis Chinei cã pregãteºte încã
unul sau douã teste nucleare care vor
avea loc anul acesta, dacã Statele
Unite nu vor iniþia discuþii directe,
afirmã surse diplomatice citate de
ziarul Huffington Post. Testele
nucleare ar putea coincide cu noi
lansãri de rachete, adaugã o sursã
care are cunoºtinþã de discuþiile
dintre Beijing ºi Phenian. Regimul
nord-coreean tocmai a efectuat al
treilea test nuclear din istorie marþi,
incident condamnat de Naþiunile
Unite ºi de comunitatea internaþiona-
lã. „Totul este pregãtit. Al patrulea ºi
al cincilea test nuclear, precum ºi o
lansare de rachetã urmeazã sã aibã
loc în curând”, a declarat sursa citatã
de Huffington Post, precizând cã al
patrulea test nuclear va avea o
amploare mai mare decât cele
precedente. Potrivit sursei citate,
testele vor fi efectuate dacã Statele
Unite nu vor accepta negocieri
directe cu Coreea de Nord ºi dacã nu
vor renunþa la politica de schimbare
a regimului de la Phenian.

unor surse guvernamentale, societatea a primit o
amendã de 180.000 de euro în aceastã afacere. An-
cheta a progresat atât în Franþa, cât ºi în Marea
Britanie, unde trei bãrbaþi bãnuiþi de fraudã în ca-
drul scandalului european de substituire a cãrnii de
vitã cu cea de cal au fost arestaþi joi, 14 februarie.
Arestãrile au avut loc la o uzinã galezã ºi un abator
britanic, unde activitãþile au fost suspendate dupã
ce autoritãþile britanice anunþaserã în cã ºase car-
case de cai sacrificaþi în Regatul Unit s-au identifi-
cat urme de fenibutazonã, un antiinflamator care
face carnea neconsumabilã.



10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 16 februarie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã Geta ºi
Adrian Enuca ureazã
domnului, BAZÃVERDE
COSTEL, la mulþi ani
cu sãnãtate ºi bucurii.
Cu ocazia aniversãrii
zilei de naºtere Rodi-
ca ºi Gela Daha din
Verbicioara ureazã
unchiului COSTEL
BAZÃVERDE sãnãta-
te, bucurii ºi împliniri.

CERERI SERVICIU
Persoanã serioasã, ne-
fumãtoare, doresc sã
îngrijesc copil (menaj)
sau bãtrâni. Telefon:
0771/563.087.

Caut de lucru ca mena-
jerã. Telefon: 0720/
799.847; 0751/911.417.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã. Te-
lefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.
Ofer serviciu ca bonã. Te-
lefon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

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

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi
colete ROMÂNIA – ITA-
LIA (MILANO). Plecarea
este vinerea cu plasa-
re la destinaþie. Ofer ºi
cer maximã seriozitate.
Contact: 0763/362.205;
+393/284.662.997.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri 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, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0736/
429.876;  0758/937.083.

Particular vând garsonie-
rã etaj 1, zona Ciupercã.
Telefon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin Ba-
riera Vâlcii (Spiact). Tele-
fon: 0251/328.244; 0760/
884.433.
Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil. Te-
lefon: 0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 ca-
mere în centru. Telefon:
0351/809.691; 0770/
682.554.
Vând apartamnet 2 ca-
mere decomandate,
balcon mare, cu puþine
îmbunãtãþiri, zona Ciu-
percã etaj 4/10. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
459.222.
Particular, vând aparta-
ment decomandat, îm-
bunãtãþiri, zona SIF,
43.000 euro. Telefon:
0754/473.757.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, li-
ber, parchet lemn, Valea
Roºie, vis-a-vis de Spi-
talul Militar. Telefon:
0745/456.302.

Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon:
0744/271.225.
Vând sau schimb 2 de-
comandate Brazdã P-uri,
an construcþie 1980, îm-
bunãtãþiri, cu 3 camere.
Telefon: 0724/218.190.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Te-
lefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 ca-
mere semidecomanda-
te + WC de serviciu, 70
mp, et. 2, cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.

Vând sau schimb 3 ca-
mere Calea Bucureºti cu
2, comfort I, etaj inferior,
plus diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, etaj
1, lângã stadionul Tine-
retului, 65.000 euro. Te-
lefon: 0733/946.776;
0351/809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bu-
cureºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/063.773.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Telefon:
0724/804.875.

CASE
Vând casã stradal Pleni-
þa. Telefon: 0742/608.092.
Casã 4 camere, bucãtã-
rie, baie, beci, suprafaþã
108 mp, teren 275 mp,
gaze, apã, încãlzire cen-
tralã, Aleea 6 Brestei. Te-
lefon: 0725/505.424.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera Vâl-
cii, strada Ramuri 62 –
60.000 euro. Telefon:
0786/982.529.

Anunþul tãu!
Direcþia  Generalã  de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã
concurs (examen) la sediul instituþiei
din Craiova, strada “Nicolae Titulescu”
nr. 2, judeþul Dolj, în data de 1.04.2013,
ora 1000, proba scrisã, ºi în data de
3.04.2013, ora 1400, interviul, pentru ocu-
parea unui post vacant de inspector
specialitate gr. I (contract individual de
muncã încheiat pe perioadã nedetermi-
natã) ºi a unui post temporar vacant de
asistent social (contract individual de
muncã încheiat pe perioadã determina-
tã). Dosarele de concurs se primesc
pânã la data de 01.03.2013, ora 1600, la
sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salarizare – ca-
mera 3. Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei – camera 3
sau la telefon: 0251/407.009.
Titular S.C. BEACH PARTY S.R.L. cu se-
diul în COMUNA MÂRªANI, SAT MÂRªANI
anunþã elaborarea primei versiuni a pla-
nului urbanistic zonal „P.U.Z. EXTINDE-
RE INTRAVILAN – ZONA TURISTICÃ ªI DE
AGREMENT”, în COMUNA MÂRªANI – JU-
DEÞUL DOLJ T220, (ZONA HELEªTEU,
LAC HELEªTEU) ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei versiuni
a planului se poate realiza la sediul APM
DOLJ, strada “Petru Rareº” nr. 1, Cra-
iova, judeþul Dolj ºi la sediul Primãriei
MÂRªANI, SAT MÂRªANI, judeþul DOLJ.
Comentariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM DOLJ în ter-
men de 15 zile calendaristice.

Primãria Segarcea organizeazã la sediu, în data
de 13 martie 2013, orele 14.00, licitaþie publicã
pentru concesionarea:

· suprafeþei de 32,18 m.p. teren domeniu pu-
blic al oraºului Segarcea,situat în strada Unirii,
nr. 48, bloc B3 – parter, pentru o perioadã de 10
ani cu redevenþa minimã de 8 euro/m.p./an;

· suprafeþei de 20 m.p. teren domeniu public
al oraºului Segarcea, situat în strada Unirii,
având vecinãtãþile N-teren domniu public, S-te-
ren domeniu public, E-Berceanu Mircea, V-stra-
da “Unirii”, pentru o perioadã de 10 ani cu rede-
venþa minimã de 10 euro/m.p./an.

Relaþii la telefon: 0251/210.750.
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D+P, 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp
anexe (3 camere cãrã-
midã). Telefon: 0761/
824.947.
Vând casã Zãval, Co-
muna Gighera - Dolj. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã:
600 mp). Preþ: 35.000
lei, negociabil. Telefon:
0760/295.905.
Vând casã în comuna
Brãdeºti, sat Brãdeºtii
Bãtrâni. Telefon: 0743/
888.255.
Vând casã + 365 mp te-
ren pretabil amenajare
comercialã Piaþa Chiriac.
Telefon: 0722/226.413.
Vând casã 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã, vie, teren
arabil, pãdure salcâm,
etc. Telefon: 0784/
736.350.
Vând casã + teren 650
mp str. Fragilor Aleea II.
Telefon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodã-
reºti + 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 ane-
xe, teren intravilan ºi ex-
travilan în comuna Bul-
zeºti, sat Stoiceºti. Tele-
fon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabi-
lã + teren 379 mp,
zonã bunã. Telefon:
0251/531.238; 0351/
457.919, seara.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.

Vând casã Craiova 3
camere, liberã, toate uti-
litãþile, teren 400 mp, 2
ieºiri, vad comercial. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã ºi mobilã +
teren 600 mp cartier
Romaneºti, strada Ale-
ea Târgului nr. 26. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari.
Telefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6
camere, modernizatã,
cu puþ american ºi 4000
mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Po-
dari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere
str. Rãºinari, dependin-
þe, gaz, apã, canal, cur-
te, 161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/
537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp la intrarea în Palilu-
la, comuna Bucovãþ, ca-
dastru, apã, asfalt, 12
euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Te-
lefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de
Nord, teren 1560 mp.
Telefon: 0720/863.286.
Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari.
Telefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil.
Telefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, ane-
xe gospodãreºti plus lo-
cul casei, oraº Novaci,
jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/
400.571.
Vând casã Craiova 5
camere, baie, bucãtãrie,
încãlzire centralã sau
schimb cu apartament
3 sau 4 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã, comuna
Leu. Telefon: 0753/
534.617.

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

TERENURI
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
Vând teren intravilan
400 mp situat în Se-
garcea, strada Unirii,
nr.29F (în spatele liceu-
lui), cadastru ºi 3300
mp vie (parþial defriºa-
tã) situatã pe linia mare
în plai. Telefon: 0251/
428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã bã-
trâneascã pentru demo-
lare, cu cadastru fãcut la
11 km de Craiova – in-
travilan. Cedez 4200 m2

tren extravilan – pentru
reparaþii casã. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Telefon:
0770/684.895; 0724/
084.484.
Vând pãdure POPEªTI
– VÂLCEA. Telefon:
0766/304.708.
Vând  teren zona Tri-
bunal 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 Vârvorul de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard de beton + con-
strucþie 500 mp. Telefon:
0721/152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiºti-
lor), negociabil. Telefon:
0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, în-
matriculatã în Bulgaria.
Preþ 3400 Euro negocia-
bil. Telefon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, ta-
xele la zi, preþ negociabil
2500 euro. Telefon:
0763/803.708; 0765/
476.042.
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 elec-
tr ice, cl imã, CD,
289.000 km, înmatri-
culatã în Bulgaria, sta-
re de funcþionare, 700
euro, negociabil. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Pontiac Transporter
2,3 cm, benzinã, fa-
bricaþie 93, în stare
de funcþionare, neru-
latã în þarã – 550
euro, negociabil. Te-
lefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabrica-
þie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Tele-
fon: 0765/130.964;
0768/417.804.

DIVERSE
Vând plitã aragaz elec-
tric, masca Mercedes
190D, radiator, roatã
cauciuc rezervã. Telefon:
0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, redac-
tor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlã-
rie fetru nr. 55 nouã – 60
lei; telefon fix cu numere
– 25 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 2 locuri de veci, Ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.
Vând vin alb, roºu ºi
negru. Telefon: 0744/
673.063.
Vând 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
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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
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb Olt
ºi F376, floarea soarelui

Favorit ºi Performer,
lucernã, orzoaicã, ovãz
ºi mazãre la cele mai
mici preþuri. Relaþii

suplimentare la telefon:
0251/468.159;
0785/292.188.

Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând pianinã Golter-
mann. Telefon: 0746/
241.210.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea, ºifo-
nier, vitrinã, bufet, aspi-
rator. Telefon: 0351/
410.939.
Vând gâºte albe (idem
lebede ca aspect) la 50
km de Craiova, preþ 55
lei bucata. Telefon:
0747/813.298; 0751/
299.582.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi
beletristice, timbre fila-
telice, serii complete
neºtampilate, Spania,
Cuba, Iran, Romania.
Telefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu
dimensiunile 0.5-1 cm,
puieþi prun ºi puieþi nuc.
Telefon: 0351/430.880;
0762/278.639.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.

Vând rãsad de tranda-
firi toate culorile ºi lean-
dru culori alb ºi frez. Te-
lefon: 0351/430.880.
0762/278.639.
Vând oi convenabil. Te-
lefon: 0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F
Caravan, montate cau-
ciucuri de iarnã mãri-
mea 175/65R 14. Preþ
100 lei/buc. Telefon:
0767/517.023.
Vând radio, oglindã in-
terior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan
ºi 2 oglinzi exterioare,
1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mân-
care ecologicã, bãi te-
rapeutice, sterilizator
rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi
ºi ghete piele militari,
piese dacia noi, combi-
nã muzicalã stereo 205
nouã, piei bovinã argã-
site, calculator pentru
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0743/462.582.
Vând centralã Vailand
26 kw, membranã, apã
caldã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Tele-
fon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu þea-
vã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3  canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifoni-
er, vitrinã, maºini de cu-
sut, covoare, încãlzitor
pe gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele.
Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neocla-
sic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox ro-
tundã, diametru 38 mm
ºi lungã de 300 mm.
Telefon: 0351/800.654.

Vând capotã motor Da-
cia 1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. 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 argint 25 gr,
Carol I 1881, 300 euro.
Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºimineu pe lemne
– cãrbuni, stare 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, marca Po-
cket 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,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.

Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi sta-
tice, icoane ulei ºi foi-
þã aur, convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 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. Te-
lefon: 0744/928.444.
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux argon,
marca Telelwin, plus
mascã profesionalã elec-
tronicã, preþ 1.500 lei ºi
picamer marca Bosh pre-
forator ºi demolator la pre-
þul de 1.500 lei. Telefon:
0769/880.705.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

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

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

DIVERSE
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o micro-
fermã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepinie-
rã pomi fructiferi, culturã
de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/
430.880.
Caut  beneficiar pentru
închiriere sau transport
de mãrfuri diverse din
judeþ sau þarã. Posed
Dacia Papuc cu 2 locuri.
Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sãbii,
obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.

Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã.
Telefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez garsonierã
tot confortul, strada
“A. I. Cuza”, bloc
M18E. Telefon: 0770/
784.539.
Închiriez apartament
pentru familie zona
prefecturã. Telefon:
0742/244.476.
Închiriez spaþiu comer-
cial 53 mp, str. “Ama-
radia” nr. 56, parter
bloc (fosta Cofetãrie
Amaradia) 5 Euro mp.
Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobi-
lat, liniºte ºi igienã de-
plinã, microcentralã,
aer condiþionat. Tele-
fon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mo-
bilatã ºi utilatã. Tele-
fon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracentral,
4 camere, 2 bãi, mobi-
lat, centralã termicã, 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. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã
(depozit materiale) la
casã, strada Bucovãþ –
Craiova. Telefon: 0757/
082.201.
Primesc fete sau bãieþi
în gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile nece-
sare: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 111 mp + curtea
aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani,
fãrã obligaþii, cu serviciu
în Craiova, caut doam-
nã pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã co-
pii. Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞI-
ONALÃ CHINEZÃ!
Tratament: de pre-
venþie, curativ ºi de
completare a defici-
tului în organism cu
produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã
pentru familie. Tele-
fon: 0724/512.304.
Familia Ioanim din Ma-
glavit sã sune la 0721/
995.405 pentru recupe-
rare terenuri agricole.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdutã carte de identi-
tate pe numele STOICU
ION, cu seria GA, nr.
786382. Se declarã nulã.

DECESE
Cu durere nemãrgini-
tã în suflet, fiul anun-
þã decesul celui care
a fost Ing. TOMA
GHEORGHE, un tatã
minunat. Inhumarea
va avea loc sâmbãta,
16 februarie 2013, ora
11.30. Corpul neînsu-
leþit este depus la bi-
serica “Sfânta Maria”
din cimitirul Sineasca.

CONDOLEANÞE
ING. ROªU THEO-
DOR, PENSIONAR,
DEPLÂNGE TRECE-
REA ÎN NEFIINÞÃ A
BUNULUI PRIETEN
TRICÃ ION, UN LUP-
TÃTOR NEOBOSIT,
DÂRZ ªI PERSEVE-
RENT, SINCER ªI DE-
VOTAT, MILITANT
ACTIV PENTRU APÃ-
RAREA DREPTURI-
LOR LEGALE ALE
PENSIONARILOR,
FOST VICEPREªE-
DINTE AL ASOCIA-
ÞIEI PENSIONARI-
LOR “MIHAI VITEA-
ZUL” DIN JUDEÞUL
DOLJ ªI MEMBRU
AL CONSILIILOR
CONSULTATIVE CE-
TÃÞENEªTI DIN CA-
DRUL PRIMÃRIEI
MUNICIPIULUI CRA-
IOVA, DIN ULTIMII 8
ANI,ªI TRANSMITE
SINCERE CONDO-
LEANÞE FAMILIEI
ÎNDOLIATE! DUM-
NEZEU SÃ-L ODIH-
NEASCÃ ÎN LINIªTE
ªI PACE! FIE-I ÞÃ-
RÂNA UªOARÃ

Un gând de alinare ºi
mângâiere pentru Mircea
Toma în aceste mo-
mente triste pricinuite
de trecerea la cele veº-
nice a tatãlui sãu drag
GHEORGHE TOMA.
Bunul Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace în-
tre aleºii Sãi. Familia   Cã-
pãþînã Stavrache Zefir.
Conducerea societãþii
TRAFO CONSULT  Cra-
iova anunþã trecerea la
cele veºnice a pãrintelui
proiectãrii transforma-
toarelor de putere de la
Electroputere Craiova
domnul inginer TOMA
GHEORGHE, dupã o
grea suferinþã.
Om de aleasã simþire a
contribuit întreaga via-
þã la dezvoltarea ºtiinþei
româneºti în domeniul
proiectãrii ºi promovã-
rii transformatoarelorde
putere în þarã ºi strãinã-
tate. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Colectivul S.C. TRAFO
CONSULT deplâng dis-
pariþia celui care a fost
Ing. TOMA GHEORGHE,
preºedintele societãþii,
un om deosebit cu un
caracter ales, cãruia îi
vom pãstra în amintire
relaþia de om, ºef ºi prie-
ten. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
sp   rt sâmbãtã, 16 februarie 2013

BUNDESLIGA – ETAPA A XXII-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Wolfsburg

– Bayern.
Sâmbãtã: Leverkusen – Augsburg, Werder

– Freiburg, Mainz – Schalke, Hamburg –
M’gladbach, Dusseldorf – Furth, Dortmund –
Frankfurt.

Duminicã: Nurnberg – Hannover, Hoffen-
heim – Stuttgart.

Clasament: 1. Bayen 54p, 2. Dortmund 39p,
3. Leverkusen 38p, 4. Frankfurt 37p, 5. Frei-
burg 31p, 6. Mainz 31p, 7. Hamburg 31p, 8.

M’gladbach 30p, 9. Hannover 29p, 10. Schal-
ke 29p, 11. Werder 28p, 12. Wolfsburg 26p, 13.

Nurnberg 25p, 14. Stuttgart 25p, 15. Dussel-
dorf 24p,  16. Hoffenheim 16p, 17. Augsburg
15p, 18. Furth 12p.

SERIE A – ETAPA A XXV-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Milan –

Parma.
Sâmbãtã: Chievo – Palermo, Roma – Juventus.
Duminicã: Torino – Atalanta, Catania –

Bologna, Pescara – Cagliari, Napoli – Sampdo-
ria, Genoa – Udinese, Fiorentina – Inter.

Luni: Siena – Lazio.
Clasament: 1. Juventus 55p, 2. Napoli 50p,

3. Lazio 44p, 4. Inter 43p, 5. Milan 41p, 6. Fio-
rentina 39p, 7. Udinese 36p, 8. Catania 36p, 9.

Roma 34p, 10. Parma 32p, 11. Sampdoria 28p,
12. Torino 28p, 13. Chievo 28p, 14. Atalanta
27p, 15. Bologna 26p, 16. Cagliari 25p, 17. Ge-
noa 22p, 18. Pescara 21p, 19. Siena 18p, 20.

Palermo 18p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXIV-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Sevilla –

Deportivo.
Sâmbãtã: Getafe – Celta, Malaga – Bilbao,

Granada – Barcelona, Osasuna – Zaragoza.
Duminicã: Sociedad – Levante, Valencia –

Mallorca, Valladolid – Atletico, Espanyol –
Betis, Real Madrid – Rayo.

Clasament: 1. Barcelona 62p, 2. Atletico
50p, 3. Real M. 46p, 4. Malaga 39p, 5. Valencia
37p, 6. Rayo 37p, 7. Sociedad 36p, 8. Betis 36p,
9. Levante 33p, 10. Valladolid 30p, 11. Sevilla
29p, 12. Getafe 29p, 13. Espanyol 28p, 14. Gra-
nada 26p, 15. Bilbao 26p, 16. Zaragoza 24p,
17. Osasuna 22p, 18. Celta 20p, 19. Mallorca
18p, 20. Deportivo 16p.

LIGUE 1 – ETAPA A XXV-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Lille –

Rennes.
Sâmbãtã: Marseille – Valenciennes, Lorient

– Evian TG, Montpellier – Nancy, Bastia – Nice,
Brest – Ajaccio, Toulouse – Troyes.

Duminicã: Bordeaux – Lyon, Reims – St’E-
tienne, Sochaux – Paris SG.

Clasament: 1. Paris SG 51p, 2. Lyon 45p, 3.

Marseille 43p, 4. St’Etienne 40p, 5. Rennes 40p,
6. Nice 39p, 7. Bordeaux 38p, 8. Lorient 36p, 9.

Montpellier 35p, 10. Lille 34p, 11. Valencien-
nes 33p, 12. Toulouse 31p, 13. Ajaccio 28p,
14. Bastia 26p, 15. Brest 24p, 16. Reims 23p,
17. Evian 23p, 18. Sochaux 23p, 19. Troyes
18p, 20. Nancy 18p.

CUPA ANGLIEI
„16-imi” de finalã – rejucare
Duminicã: Chelsea – Brentford (III).
Optimi de finalã – o singurã manºã
Sâmbãtã: Luton (V) – Millwall (II), MK Dons

(III) – Barnsley (II), Arsenal – Blackburn (II),
Oldham (III) – Everton.

Duminicã: Man. City – Leeds (II), Hudder-
sfield (II) – Wigan.

Luni: Man. United – Reading.
Ultimul joc din optimi se va juca în 27 fe-

bruarie, când Middlesbrough (II) va înfrunta
învingãtoarea dintre Chelsea ºi Brentford.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXVII-A –
MECI ÎN DEVANS

Duminicã: Liverpool – Swansea.
Restul rundei se va juca weekend-ul viitor.
Clasament: 1. Man. United 65p, 2. Man.

City 53p, 3. Chelsea 49p, 4. Tottenham 48p, 5.

Arsenal 44p, 6. Everton 42p, 7. Swansea 37p,
8. West Brom 37p, 9. Liverpool 36p, 10. Stoke
33p, 11. West Ham 30p, 12. Fulham 29p, 13.

Sunderland 29p, 14. Norwich 29p, 15. Sout-
hampton 27p, 16. Newcastle 27p, 17. Aston V.
24p, 18. Reading 23p, 19. Wigan 21p, 20. Que-
ens PR 17p.

Cartonaºe galbene: Moisander 79 / Latovlevici 34, Bourceanu 35,
Pintilii 85, 89.

Cartonaº roºu: Pintilii 89 (cumul de galbene).
Arbitru: Stanislav Todorov (Bulgaria).

Cartonaºe galbene: Pereira 32, Silvestre 70 / Maah 67, Mureºan 82,
Bjelanovici 89.

Arbitru: Michael Koukoulakis (Grecia).

Vermeer (Cillessen 46) – van
Rhijn, Alderweireld, Moisander,
Blind – de Jong, Schone, Eriksen
– Cuenca (Poulsen 73), Sigthor-
sson (Boerrigter 82), Fischer.

Antrenor: F. De Boer.

Tãtãruºanu – Râpã, Chiricheº,
Gardoº, Latovlevici – Pintilii, Bour-
ceanu – Popa (M. Costea 82), Ru-
sescu (Rocha 70), Chipciu – Niko-
lici (Tatu 53).

Antrenor: L. Reghecampf.

Handanovici – Nagatomo, Sil-
vestre, Ranocchia, Pereira – Cam-
biasso, Kovacici (Jonathan 88),
Gargano – Guarin – Milito (Pala-
cio 10), Cassano (Alvarez 73).

 Antrenor: A. Stramaccioni.

Felgueiras – Ivo Pinto, Picco-
lo, Cadu, Camora – Mureºan, Go-
demeche (Maftei 39), Rada, Sepsi
– Maah (Hora 79), Rui Pedro (Bje-
lanovici 84).

Antrenor: P. Sergio.

Ajax    2-0    Steaua
Stadion: „ArenA” – Amsterdam, spectatori: 51.493

Au marcat: Alderweireld 28, van Rhijn 48

Inter Milano    2-0    CFR Cluj
Stadion: „Giuseppe Meazza”, spectatori: 14.790

A marcat: Palacio 20, 87

Steaua ºi CFR Cluj ne-au
demonstrat încã odatã ade-
vãrata faþã a unui fotbal do-
minat de cãtuºe, scandaluri
ºi promisiuni deºarte, am-
bele pierzând clar, joi sea-
rã, în deplasãrile de la Am-
sterdam, respectiv Milano.
În pofida faptului cã în se-
zonul de toamnã arãtaserã o
cu totul altã faþã, dând de-
seori senzaþia cã s-au scu-
turat de povara de echipe
dinainte învinse.

Prima intratã în luptã a
fost formaþia bucureºteanã.
Meciul despre care se tot
vorbea de douã luni, o ade-
vãratã intoxicaþie mediaticã,
era sã fie deblocat de Chip-
ciu, dar ex-braºoveanul a
ºutat direct într-un adversar,
dintr-o poziþie tare favorabilã. “Grãdiniþa”
lui Frank de Boer a rãspuns prin Sigthor-
sson, dupã o pasã greºitã de Râpã! Tot 0-
0, graþie lui Tãtãruºanu! Goalkeeper-ul
Stelei nu s-a mai putut însã opune golului
în minutul 28, când fundaºul central Al-
derweireld a deviat cu capul, la colþul
scurt, de lângã un Chirecheº „inofensiv”,
o centrare covrig a lui Eriksen. Ofensiva
roº-albaºtrilor a sosit câteva minute mai
târziu! Popa (de departe cel mai bun om al
Stelei) ºi Chipciu s-au limitat însã numai
sã-l ameninþe pe Vermeer. Dar Nikolici?
Ia-l de unde nu-i! Vârful muntenegrean l-
a fãcut pe Reghe sã îºi smulgã pãrul din
cap, fiind pe parcursul primelor 45 de mi-
nute trompeta echipei!

Dupã reluare, speranþele Stelei într-un gol
egalizator s-au stins repede. Un alt fundaº,
de astã datã cel dreapta, în persoana lui van
Rhijn, a majorat scorul cu un ºut plasat,
semn cã Frank de Boer a ºtiut sã le regleze
tirul la milimetru. De aici încolo, Ajax a luat
treptat-treptat piciorul de pe acceleraþie. De-
geaba! Adi Popa a nimerit doar bara, dupã
o execuþie ciudatã, Rusescu l-a luat la þintã
pe portar, iar Pintilii a tras milimetric pe lân-

gã þintã. Frustrarea
fostului pandur avea
sã dea în clocot pe fi-
nal, când a încasat
douã “galbene” în pa-
tru minute ºi a fost eli-
minat. Nu va juca în
returul de la Bucureºti
nici celãlalt închizãtor,
Bourceanu, suspen-
dat dupã cartonaºul
încasat în minutul 35.
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Va reveni în schimb Tãnase (suspendat pe
“ArenA”). Prea puþin în condiþiile date! Ajax
pare sã-ºi fi adjudecat calificarea.

Trecând pe “Meazza”, clujenii au mers
„dopaþi” moral la Milano. Paulo Sergio le-a
adus aminte jucãtorilor toatã iarna cã nu au
pierdut nici un meci în toamnã în cele cinci
deplasãri din Ligã ºi cã au încheiat anul cu
o victorie magistralã pe „Teatrul Viselor“
(1-0).

Sergio a început meciul defensiv, în
speranþa cã va profita de problemele lui
Inter (fãrã Chivu, accidentat) ºi va re-
veni la Cluj cu o remizã albã care sã o
facã favoritã înainte de manºa retur. ªi
pãrea c-a nimerit-o.

Jocul s-a aglomerat la mijloc ºi a fost
destul de fragmentat, dupã mai multe in-
trãri dure de ambele pãrþi. Maah, înlocuito-
rul lui Sougou, a avut prima ºansã de gol,
dar, de la 20 de metri, a trimis din voleu la
un metru de buturile interiºtilor. Dupã gra-
va accidentare a lui Milito (6), italienii au
arãtat mai multã rãutate. Golul avea sã vinã
dupã o greºealã a lui Sepsi. Guarin a recu-
perat o minge la mijlocul terenului, iar dupã
un contraatac fulger, Palacio, care intrase
în locul lui Milito, l-a lobat pe Felgueias,
profitând ºi de marcajul larg al lui Rada.

ªansa clujenilor a venit peste numai douã
minute, Maah nereuºind sã trimitã balonul
spre poartã din numai ºase metri. Italienii
au presat mai apoi din ce în ce mai tare, iar
Kovacic (45) putea sã închidã meciul cu
un ºut perfect de la distanþã. În prelungiri,
Rada a avut o ºansã imensã de gol, ºutul
sãu din loviturã liberã de la 18 metri fiind
scos de la rãdãcina barei de Handanovici.
În actul secund, clujenii au arãtat cã nu mai

au regizori în ofensivã dupã
plecãrile lui Sougou ºi Bas-
tos ºi cã se mulþumesc cu
un eºec la limitã. Italienii au
forþat, dar Cassano (52, 63)
ºi Palacio (64) n-au fãcut alt-
ceva decât sã amâne dubla-
rea avantajului. CFR a spe-
rat pânã la capãt, a încercat
timid sã dea lovitura, dar în
van. Pentru cã Palacio a fã-
cut 2-0 printr-o execuþie
magistralã: lob perfect, din
alergare, peste un Felgueiras
neputincios. S-a terminat ca
la Amsterdam, s-a cam ter-
minat cu visul calificãrii.

Plzen ºi Rubin,
marile performere!

Maxim a debutat la Stuttgart
Manºa tur a “16-milor”

EL a produs ºi douã uriaºe surprize. Pe
“San Paolo”, campioana Cehiei, Viktoria
Plzen, a zdrobit-o cu 3-0 pe Napoli (Dari-
da 28, Rajtoral 79, Tecl 90), în timp ce
ruºii de la Rubin Kazan au trecut cu 2-0,
de asemenea în deplasare, de deþinãtoarea
trofeului, Atletico Madrid (goluri Karade-
niz 6 ºi Orbaiz 90+5).

Într-o altã întâlnire a serii de joi, Ale-
xandru Maxim a debutat în tricoul lui Stut-
tgart, prinzând ultimul sfert de orã contra
lui Genk. Românul nu ºi-a putut însã ajuta
formaþia sã câºtige, belgienii obþinând o
preþioasã remizã la 1 în prelungiri (Plet
90+1). Pentru nemþi deschisese scorul
Gentner, în minutul 42.

Celelalte rezultate: Zenit – Liverpool
2-0 (Hulk 69, Semak 72) / Anji – Hanno-
ver 3-1 (Eto’o 34, Ahmedov 48, Boussoufa
64 / Huszti 22) / BATE Borisov – Fener-
bahce 0-0 / Levante – Olympiakos 3-0

(Rios 10, Barkero 40 pen., Martins 56) /
Dinamo Kiev – Bordeaux 1-1 (Haruna 20 /
Obraniak 23) / Leverkusen – Benfica 0-1

(Cardozo 61) / Sparta Praga – Chelsea 0-

1 (Oscar 82) / Newcastle – Metalist Har-
kov 0-0 / FC Basel – Dnepr 2-0 (Stocker
23, Streller 67) / M’gladbach – Lazio 3-3

(Stranzl 17 pen., Marx 84 pen., Arango
88 / Floccari 57, Kozak 64, 90+4; ªtefan
Radu a fost integralist la oaspeþi) / Tot-
tenham – Lyon 2-1 (Bale 45+1, 90+3 /
Umtiti 55).

Returul tuturor acestor jocuri este pro-
gramat în 21 februarie.

Dacã vor produce minunea, Steaua va
întâlni câºtigãtoarea dublei Chelsea/
Sparta, iar CFR pe cea a dublei Lyon/
Tottenham.
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Deºi Slovenia nu a purtat no-
roc Oltchimului, campioana la
feminin suferind, sãptãmâna
trecutã, al doilea eºec din tot
atâtea meciuri în grupele prin-
cipale ale Ligii Campionilor, 24-
28 cu Krim Ljubljana, HCM
sperã cã nu va avea aceeaºi
soartã în disputa de astãzi (ora
17:30, Digi Sport 1) cu Celje
Pivovarna, una ce ar putea de-
veni decisivã în perspectiva
ocupãrii locul patru, ultimul ca-
lificabil în optimile de finalã ale
competiþiei.

Cu condiþia ca suedezii de
la Savehof sã piardã la Atleti-
co, succesul le garantezeazã
“marinarilor” calificarea în
proporþie de sutã la sutã fãrã
a mai lua în calcul ult imul
meci (cu Kiel), rezultatele di-
recte fiind de partea lor. Nici
un egal n-ar fi  un capãt de
þarã, numai cã atunci lucruri-
le s-ar complica, bãieþii lui
Zvonko Sundovski, ca sã fie
siguri sã sã nu depindã în nici

Meciul meciurilorMeciul meciurilorMeciul meciurilorMeciul meciurilorMeciul meciurilor
pentru HCM!pentru HCM!pentru HCM!pentru HCM!pentru HCM!

Naþionala de polo a României se va
afla în urna a treia valoricã pentru tra-
gerea la sorþi a grupelor Campionatului
Mondial  din Spania, care va avea loc în
24 februarie.

Potrivit anunþului forului internaþio-
nal de profil (FINA), în urna a 3-a valo-
ricã se mai aflã echipele Statelor Unite,

Digi Sport 1

16:00 – POLO (Juniori): Ungaria – România
/ 17:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Celje Pivovarna – HCM Constanþa / 19:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Oltchim
Râmnicu Vâlcea – Zvezda Zvenigorod / 21:00

– FOTBAL – Camp. Spaniei: Granada – Barce-
lona / 23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Osa-
suna – Zaragoza.
Digi Sport 2

17:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
Gaz Metan Mediaº – CSM Oradea / 19:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Malaga – Bilbao /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Roma – Ju-
ventus.
Digi Sport 3

16:00 – VOLEI (M) – Liga Naþionalã: Uni-
rea Dej – SCM U Craiova / 18:00 – VOLEI (F) –
Liga Naþionalã: Dinamo – ªtiinþa Bacãu / 21:00

– FOTBAL – Camp. Franþei: Brest – Ajaccio.
Dolce Sport

19:30 – FOTBAL – Camp. Greciei: AEK Ate-
na – PAOK Salonic / 21:45 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Roma – Juventus.

Digi Sport 1

11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
HC Zalãu – Corona Braºov / 13:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Sociedad – Levante / 16:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Napoli – Sampdoria /
18:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Valencia –
Mallorca / 20:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Valladolid – Atletico / 22:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Real Madrid – Rayo.
Digi Sport 2

12:30 – POLO – Volvo Cup: Ungaria – Româ-
nia / 15:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Bordeaux
– Lyon / 17:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Li-
verpool – Swansea / 20:00 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: THW Kiel – Veszprem / 21:45

– FOTBAL – Camp. Italiei: Fiorentina – Inter.
Digi Sport 3

16:15 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
Ferencvaros Budapesta – Krim Ljubljana / 18:00

– BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSU Ploieºti
– BCM U Piteºti / 20:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: SCM U Craiova – BC Mureº / 22:00

– FOTBAL – Camp. Franþei: Sochaux – Paris SG.
Dolce Sport

16:00 – CUPA ANGLIEI – optimi de finalã:
Man. City – Leeds / 18:00 – CUPA ANGLIEI –
optimi de finalã: Huddersfield – Wigan / 21:45

– FOTBAL – Camp. Italiei: Fiorentina – Inter.

Dolce Sport 2

15:00 – TENIS ATP (Rotterdam): semifinale
/ 21:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Brest –
Ajaccio.

Sport.ro

17:00 – CUPA ANGLIEI – optimi de fina-
lã: Arsenal – Blackburn / 19:00 – FOTBAL
– Camp. Belgiei: Cercle Bruges – Standard
Liege.

Eurosport

10:45 – SCHI ALPIN – CM Schladming
(Austria): feminin, slalom manºa întâi /
12:30 – SCHI FOND – CM Davos (Elveþia):
masculin ºi feminin, sprint, procedeul liber
/ 14:15 – SCHI ALPIN – CM Schladming
(Austria): feminin, slalom manºa a doua /
16:00 – BIATLON – CM Nove Mesto (Slo-
vacia): masculin ºtafetã / 21:00 – SNOO-
KER – Open-ul Þãrii Galilor: semifinale.

Eurosport 2

16:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Le-
verkusen – Augsburg / 19:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Dortmund – Frankfurt.

Dolce Sport 2

15:30 – TENIS ATP (Rotterdam): finala /
18:30 – HANDBAL (M) – Germania: Wetzlar –
Melsungen / 22:00 – FOTBAL – Liga Adriati-
ca: Steaua roºie Belgrad – Partizan Belgrad.
Sport.ro

17:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: RKC
Waalwijk – Ajax.
Eurosport

10:45 – SCHI ALPIN – CM Schladming (Aus-
tria): masculin, slalom manºa întâi / 11:45 – SCHI
FOND – CM Davos (Elveþia): feminin, 10 km li-
ber / 12:45 – BIATLON – CM Nove Mesto (Slo-
vacia): feminin, start în bloc / 14:15 – SCHI AL-
PIN – CM Schladming (Austria): masculin, sla-
lom manºa a doua / 16:45 – SCHI FOND – CM
Davos (Elveþia): masculin, 15 km clasic / 18:00 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – CM Oberstdorf
(Germania): DT 213, echipe / 21:00 – SNOOKER
– Open-ul Þãrii Galilor: finala.
Eurosport 2

9:30 – SNOWBOARD – CM Soci (Rusia) /
14:30 – FOTBAL – Liga secundã germanã:
Duisburg – Kaiserslautern /16:30 – FOTBAL
– Camp. Germaniei: Nurnberg – Hannover /
18:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Hoffen-
heim – Stuttgart.

un fel de rezultatul din partida
Savehof – Celje, trebuind sã
treacã neapãrat de deþinãtoa-
rea en-titre a trofeului. Cât pri-
veºte înfrângerea, ideal ar fi
una la o diferenþã minimã, dar
în acest caz obligatoria victo-
rie cu Kiel ar atrage dupã sine
ºi un succes al lui Savehof în
duelul cu Celje, de preferat la
un scor cât mai mic.

Douã din cele patru puncte
ale lui slovenilor au fost cuce-
rite în dauna lui Kiel, 31-28
acasã. În manºa tur, Constan-
þa a trecut de Celje cu 22-17.

Ex-igoslavii se bazeazã pe
valoarea proaspeþilor semi-
finaliºti de la Mondiale, in-
ternaþionalii sloveni Skube,
Marguc ,  Mackovsek  º i
Luka Zvizej. Ultimul este
supravieþuitorul “echipei de
aur” care cucerea în 2004
trofeul Champions League,
alãturi de veteranul portar
sârb Dejan Perici, amândoi
fãcând parte ºi din formaþia

Barcelonei învinsã de HCM la
Constanþa câteva luni mai târ-
ziu.

Zvonko Sundovski, coechi-
pier cu antrenorul lui Celje,
sârbul Vladan Matici, în 1989,
la Metaloplastika Sabac, este
de pãrere cã-ºi cunoaºte foar-
te bine adversarul, dar cã nu
duelul tactic va fi decisiv.

În precedenta rundã, HCM a
fost zdrobitã în deplasarea de
la Veszprem, 21-31! Tot cu o
înfrângere s-a soldat ºi aven-
tura lui Celje la Madrid, însã
slovenii au pierdut greu, ratând
de puþin un punct (24-26).

Clasament

1. Veszprem 8 8 0 0 248-191 16p
2. Kiel 8 6 0 2 269-219 12
3. Atl. Madrid 8 4 0 4 217-218 8
4. Celje 8 2 0 6 192-215 4
5. HCM 8 2 0 6 190-231 4
6. Savehof 8 2 0 6 227-269 4

Se calificã primele patru clasate.

Cel  mai  bun marcator  a l
Constanþei în acest sezon de
Ligã este sârbul Cutura, cu 30
de goluri. De cealaltã parte a
strãluci t  Marguc,  cu 51 de

reuºite.
Celelalte douã partide ale

etapei a 9-a vor avea loc mâine
(duminicã): Atletico – Savehof
ºi Kiel – Veszprem.

POLO

România, în urna a treia valoricã
la tragerea la sorþi pentru CM

Sâmbãtã Duminicã
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Greciei ºi Australiei.
Componenþa urnelor e urmãtoarea:
Urna 1: Croaþia, Italia, Serbia, Mun-

tenegru;
Urna 2: Ungaria, Spania, Canada,

Germania;
Urna 3: SUA, Grecia, România, Aus-

tralia;

Urna 4: Africa de Sud, China, Ka-
zakhstan ºi Noua Zeelandã.

Cele 16 echipe participante vor fi îm-
pãrþite în patru grupe, primele trei cla-
sate urmând sã se califice mai departe.

Turneul final al Campionatului Mon-
dial este programat în intervalul 19 iulie
– 4 august, la Barcelona.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Fanii nu au aşteptat rezultatele
pentru a umple Polivalenta, asal-
tând-o încă de la primele meciuri
ale echipei de baschet. Înfometaţi
de sport în general, craiovenii au
creat o atmosferă specială în Bă-
nie, atrăgând atenţia întregii ţări
asupra fenomenului din Bănie.
Echipele municipalităţii, cu sau fără
pretenţii în ligile în care sunt im-
plicate, le-au dat „like” suporteri-
lor şi au câştigat aproape de fieca-
re dată, de multe ori făcând şi
spec tacol.  Practic, de când s-a
inaugurat Polivalenta, deşi s -au
disputat mai multe jocuri de bas-
chet masculin, handbal feminin şi

 „2013 NBA All Star Game”
are loc duminică

All Star Game, meciul în care se vor întâlni cei mai buni jucători din
NBA, este programat duminică seara, în „Toyota Center” din Houston
(luni, ora 3.30, ora României, în direct pe Dolcesport 1). Pentru echipa
„Estului” vor juca: Titulari - Brook Lopez (Brooklyn), Dwyane Wade
(Miami), Carmelo Anthony (New York), LeBron James (Miami), Kevin
Garnett (Boston). Rezerve: Chris Bosh (Miami), Tyson Chandler (New
York), Luol Deng (Chicago), Paul George (Indiana), Jrue Holiday (Phi-
ladelphia), Kyrie Irving (Cleveland), Joakim Noah (Chicago). Pentru
echipa „Vestului” vor evolua: Titulari -  Chris Paul (Los Angeles Clip-
pers), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Oklahoma City),
Blake Griffin (Clippers), Dwight Howard (Lakers). Rezerve: LaMarcus
Aldridge (Portland), Tim Duncan (San Antonio), James Harden (Hous-
ton), David Lee (Golden State), Tony Parker (San Antonio), Zach Ran-
dolph (Memphis), Russell Westbrook (Oklahoma City). Starul lui La-
kers, Kobe Bryant, a adunat cele mai multe voturi, urmat de rivalul său
din „Est”, Le Bron James, şi de vedeta lui Oklahoma City Thunder, Ke-
vin Durant.

Voleibaliştii au şansa a doua la Dej
Aflată în siajul liderului Tomis Constanţa, echipa masculină de volei

SCM Universitatea Craiova joacă astăzi, de la ora 16 (în direct la Digis-
port 3) în deplasare împotriva formaţiei Unirea Dej. Ardelenii se află pe
locul al treilea, cu 29 de puncte, patru mai puţine decât băieţii lui Dănuţ
Pascu, dar în tur au câştigat la Craiova cu 3-2. În plus, Dejul a eliminat
Craiova şi din Cupa României, având astfel un dublu atu moral şi statistic
în faţa alb-albaştrilor. O absenţă importantă pentru olteni ar putea fi cea
a liberoului Vladimir Jovic, care s-a accidentat la antrenament şi chiar
dacă a făcut deplasarea are şanse mici să fie utilizat. Tot astăzi, de la ora
15, echipa feminină a clubului municipal va evolua în deplasare, contra
lui CSM Sibiu, ocupanta locului 10, cu 6 puncte. Mircea Dudaş are şi el
o absenţă importantă pentru partida cu Sibiul, brazilianca Aylin Pereyra
declarând forfait din cauza unei accidentări. „Este o absenţă importantă,
dar vom încerca să câştigăm şi fără ea contra unui adversar accesibil” a
spus Mircea Dudaş, care o va substitui pe sud-americancă în echipa de
bază cu Udubaşa.

Campioana Rom âniei joacă
astăzi în sala proprie, de la ora
19, cu Zvezda Zvenigorod

După ce a început cu două eşe-
curi grupa a doua principală din Liga
Campionilor, Oltchim trebuie să câş-
tige meciurile rămase pentru a mai
putea ajunge în semifinalele com-
petiţiei. În faţă are o „dublă” la în-
demână, cu Zvezda Zvenigorod,
însă după cum au evoluat fetele lui
Vestergaard nici aceste jocuri nu vor
fi facile. La fel ca „galacticele”, Zvez-
da a pierdut ambele jocuri de până
acum, confirmând statutul de out-
sider al grupei, însă la Budapesta a
avut o prestaţie solidă, pierzând la un
singur gol, aşa cum s-a întâmplat şi
cu Oltchim în meciul de la Vâlcea.
Partida se va disputa în seara aceas-
ta, de la ora 19 (în direct la Digisport
1) în sala „Traian” din Râmnicu Vâl-
cea, iar returul este programat peste
o săptămână, în Rusia. În premieră,
danezul Vestergaard şi-a dus echipa
în cantonament la Olăneşti. „Suntem
siguri că se vor odihni mult mai bine.
Sunt handbaliste care au copii mici
acasă, care mai primesc câte o vizi-
tă neaşteptată din partea rudelor. Nu
au ce să facă, nu pot să-i dea afa-
ră”, a fost explicaţia oficialilor ol-
teni. În urma celor 10 goluri reuşite
la Ljubljana, vedeta Oltchimului, Bu-
latovici, a urcat pe locul 3 în topul

Oltchim nu-şi mai permite
vreun pas greşit

golgheterilor Ligii, cu 52 de reuşite,
după compatrioata sa Knezevic de
la Buducnost, care a marcat de 64
de ori şi Zsuzsana Tomori de la Fe-
rencvaros – 60 de goluri. După ce
selecţionerul Tadici a emis ipoteza
„lucrării” antrenorului Vestergaard,
doi dintre antrenorii din Liga Naţio-
nală, Costică Buceschi şi Bogdan
Burcea, au comentat şansele cam-
pioanei României de a ajunge semi-
finalele Ligii Campionilor. „Oltchim
mai are şanse, cu condiţia să vrea
să joace handbal, fiindcă până acum
nu au arătat nimic. Este diferenţă
mare faţă de ceea ce a jucat în
toamnă şi ce a jucat în aceste două
meciuri” a spus tehnicianul lui HC

Baia Mare. „Oltchimul a fost loco-
motiva handbalului românesc şi
avem nevoie să fim vizibili la nivel
de Liga Campionilor, dar ce s-a în-
tâmplat până acum este inexplica-
bil, trebuie să-şi schimbe atitudi-
nea dacă vor să ajungă în semifi-
nale” a declarat Bogdan Burcea,
antrenorul Craiovei.  În grupa a
doua principală a Ligii Campioni-
lor, Krim şi Ferencvaros au câte
patru punc te şi se vor întâlni la
Budapes ta duminică, de la ora
15.15. În cealaltă grupă sunt pro-
gramate meciurile: Larvik (4 punc-
te) – Gyor (4) – astăzi, de la ora
17.45 şi Buducnost (0) – Randers
(0) – duminică, de la ora 19.

Va fi iureş cu Mureş!
Duminică seara, toţi spectatorii vor veni îmbrăcaţi în alb la cel mai important meci

din 2013 al echipei de baschet SCM Universitatea Craiova, contra lui BC Mureş
volei feminin şi masculin, echipe-
le Craiovei au contabilizat un sin-
gur eşec, cel al fetelor de la hand-
bal, contra Zalăului. Cea mai spec-
taculoasă evoluţie şi cele mai sur-
prinzătoare rezultate le-au înregis-
trat însă baschetbaliştii, care au
ajuns pe locul 2 în clasamentul Ligii
Naţionale după 21 de etape, după
16 victorii şi doar 5 eşecuri, fiind
foarte aproape de calificarea în
play-off, o performanţă unică pen-
tru baschetul din Bănie. Craiove-
nii îşi votează favoriţii cu abnega-
ţie şi pentru „All Star Game”, pe
site-ul FRB, Dzambic şi compa-
nia fiind lideri pe poziţiilor lor.

O sală albă,
precum la Miami

Duminică seara,
fanii care vor asista la
meciul cu BC Mureş
sunt invitaţi să se îm-
brac e în alb pentru
coregrafie deosebită,
c onducerea ec hipei
Universitatea Craiova
iniţiind c amp ania
„Toţi în ALB, împre-
ună câştigăm”, c are
va dura până la finalul acestui se-
zon la meciurile de pe teren pro-
priu. Campania „White Hot Heat”,
demarată anul trecut de Miami
Heat, i-a purtat noroc echipei din
Florida, care a câştigat titlul NBA,
dar a şi obţinut venituri importante
din produsele promoţionale de cu-
loare albă pe care fanii s-au nă-
pusitit să le achiziţioneze. „Ne-am
inspirat atât din NBA, de la Miami
Heat, dar ş i din Liga Naţională, la
Oradea spectatorii venind îmbră-
caţi în roşu.  Îi invităm pe toţi
spec tatorii să vină în orice outfit
de c uloare albă, tricouri, pulove-
re, cămăşi, pentru a crea un spec-
tac ol aparte la meciul c u BC
Mureş” spune managerul Craio-
vei,  Marius Toma, cel de la care
se aş teaptă tot mai multe idei de
acest gen. „Au venit alături de noi
până acum, suntem s iguri că vor

veni şi în alb, va fi seara lor în
primul rând” a declarat Ionuţ Dră-
guşin, pivotul de 2,21 care a de-
venit deja un star în Bănie.

Mureşenii mizează pe sârbii 3C
Craiovenii au doar indisponi-

bilitatea obişnuită, cea a lui Mis-
kovic,  în timp c e mureşenii l-au
pierdut recent pe Teodor Jucan,
jucător transferat de la Mediaş.
În tur, BC Mureş  s-a impus în
sala proprie cu 94-83, Seals f i-
ind cel mai bun jucător al Ştiin-
ţei, c u 26 de punc te marcate. De
partea cealaltă, dec isivi au fost
Cuic, Ciric ş i Ceskovic,  tr ipleta
sârbească fiind de bază la echipa
lui Srecko Sekulovic, alături de
lituanianul Peciukas.  Programul
etapei a 22-a: BC Timişoara –
Dinamo s-a jucat aseară, astăzi:
Gaz Metan – Municipal Oradea

(ora 17.15, Digisport 2), Ciuc  –
Atlass ib Sibiu, Farul – CSM Bu-
cureşti, CSS Giurgiu – Energia
Rovinari,  Timba Timişoara –
Mobitelco Cluj; duminică: Ase-
soft Ploieşti – BCM „U” Piteş ti
(ora 18, Digisport 3). Clasamen-
tul Ligii Naţionale: 1.  CSM Ora-
dea 39p, 2. Univers itatea Craio-
va 37p, 3. BC Mureş 36p, 4. Gaz
Metan Mediaş  36p, 5. CSM Bu-
cureşti 35p, 6. Mobitelco 35p,  7.
BC Timişoara 34p,  8.  Asesoft
35p, 9. Energia 32p, 10. Atlas-
sib 31p, 11. BCM Piteşti 31p,  12.
CSS Giurgiu 28p,  13. Timba 26p,
14. Farul 24p, 15. Ciuc  24p, 16.
Dinamo 23p. Partida de la Sala
Polivaletă va înc epe la ora 20 ( în
direct la Digisport 3),  iar  biletele
costă 5 lei. Echipa feminină de
baschet evoluează în deplasare,
as tăzi, de la ora 18,  în deplasare
la Sepsi Sfântu Gheorghe.


