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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Îmi place arta bizantină, Po-
pescule, îmi place arta Renaşterii,
arta impresionistă..., iar nevetei
mele îi place numai “Romarta”.
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     S-a deschis
„Complexul de restaurante MINER-

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

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

Grădina Minerva – 450 de locuri

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

O dezbatere
mai degrabă...
de uz intern

PDL are mai multe probleme
organizatorice, ca orice partid care
pierde la o manieră devastatoare
nişte alegeri şi intră în convales-
cenţă firească. Pe acest fundal, şi-
a reintrat în rol şi Traian Băsescu,
ca fost lider al partidului, încer-
când, deloc discret, readucerea în
faţă a lui Emil Boc şi Elena Udrea,
concomitent cu s tigmatizarea lui
Vasile Blaga. Şi mesajul real s-a ter-
minat. Vasile Blaga nu a rămas mai
prejos şi a reafirmat răspicat că
PDL l-a salvat în vara trecută, la
referendum, pe Traian Băsescu.

Craioveancă
condamnată
la 5 ani
de puşcărie
pentru înşelăciuni
în serie

 Comuna Botoşeşti Paia arată ca în Evul Mediu,
dar angajaţii Primăriei primeau sporuri şi prime

O caracteristică a raporturilor Camerei de Conturi Dolj din ultimii
ani care se regăseşte la mai multe primării din judeţ este legată de
elaborarea bugetului local. Am evidenţiat acest lucru în cazul Primă-
riei Drănic. În aceeaşi situaţie se regăseşte şi Primăria Botoşeşti Paia.
Dar la Botoşeşti Paia s-au mai întâmplat şi altele, dar Ion Moraru a
fost ales pentru încă patru ani primar. Că doar trebuia să continue
proiectele de care nici măcar nu se apucase, şi nu pentru că nu a avut
susţinere, ci pentru că are alte preocupări...
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Ambasadorul României în Finlanda, Cãtãlin
Avramescu, a cerut renunþarea la comunicarea pe
cifru ºi, de asemenea, s-a opus trimiterii de cãtre
Guvern a unui ataºat pe probleme de muncã, a
declarat, sâmbãtã searã, ministrul Afacerilor Exter-
ne, Titus Corlãþean (foto), precizând cã diplomatul
va fi chemat pentru explicaþii. Rãspunzând unei
întrebãri, Corlãþean a spus, la Antena 3, cã Avra-
mescu este încã ambasador în Finlanda, „dar nu

am semnale neapãrat încurajatoare profesional”.
„În Finlanda avem o capitalã importantã, unde avem
pãrþi bune, dar avem ºi dificultãþi, gen mai avem
conaþionali care mai sunt pe acolo ºi genereazã
niºte reacþii din partea finlandezilor. Mai e ºi o ati-
tudine constantã - în ultima vreme nu atât de vizi-
bilã - pe chestiunea legatã de Schengen. Ori, o
astfel de capitalã trebuie tratatã profesionist din
punctul de vedere al reprezentãrii diplomatice. ªi

de acolo ne-au venit cel
puþin câteva chestiuni care
m-au uimit profesional”, a
spus Corlãþean. „O cerere
din partea ambasadorului
de a renunþa la comunica-
rea pe cifru, de exemplu, m-
a uimit. Înseamnã fie cã nu
are obiectul muncii ºi nu are
ce face ºi nu are ce scrie - în
orice capitalã europeanã
pot apãrea lucruri pe care
nu le dai în clar, pe inforgra-
mã, le dai pe un cifru, ºi
atunci are o mare problemã
profesionalã - ºi o altã ches-
tiune, care iarãºi m-a uimit:
s-a opus la trimiterea ataºa-
tului de muncã din partea
Guvernului României. Mi-

nisterul Muncii a decis cã avem nevoie, avem pro-
bleme cu românii de acolo, trebuie sã fie un om,
aºa cum existã ºi în alte capitale europene, care sã
se ocupe de reinserþia socialã, de relaþia cu autori-
tãþile respective, pe problemele sociale, muncã. Ori,
nu avea competenþa sã îndrãzneascã sã se opunã
la aºa ceva”, a spus ministrul, adãugând cã pro-
blema va fi clarificatã rapid. „Avem o problemã pe
care o vom clarifica foarte rapid, pentru cã îl voi
invita pe domnul ambasador sã vinã puþin acasã,
sã discutãm modul în care îºi îndeplineºte manda-
tul de reprezentare a intereselor României”. Avra-
mescu, apropiat ºi susþinãtor al preºedintelui Tra-
ian Bãsescu, a fost ºef al Cancelariei Prezidenþiale
înainte de a deveni ambasador în Finlanda.

Trecând la un alt ambasador, al Ungariei la Bu-
cureºti, Corlãþean a precizat cã sperã ca acesta sã
nu mai spunã cã îºi asumã afirmaþiile secretarului
de stat din Ministerul Afacerilor Externe din Un-
garia, Nemeth Zsolt, privind steagul secuiesc, ºi
nici nu va mai face greºeli, pentru cã a doua zi îºi
înceteazã mandatul la Bucureºti. Potrivit ministru-
lui român, dupã discuþiile pe care le-a avut cu ºeful
diplomaþiei de la Budapesta, ambasadorul ungar
de la Bucureºti a primit instrucþiuni „sã tacã”. „Sper
sã nu mai facã greºeli, pentru cã a doua zi îºi înce-
teazã mandatul la Bucureºti”, a spus Corlãþean. El
a menþionat cã a discutat mult cu omologul ungar,
convorbirea telefonicã durând 45 de minute.
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Filmul românesc „Poziþia
copilului” a câºtigat Ursul
de Aur la Berlin

Filmul „Poziþia copilului”, regizat
de Cãlin Peter Netzer, a primit,
sâmbãtã searã, trofeul Ursul de Aur
pentru cel mai bun film, la cea de-a 63-
a ediþie a Festivalului Internaþional de
Film de la Berlin. Distincþia a fost
primitã de regizor ºi de producãtorul
Ada Solomon de la celebrul cineast
Wong Kar Wai, preºedintele juriului
ediþiei din acest an a festivalului.
„Poziþia copilului” s-a aflat în
competiþia oficialã a Berlinalei 2013
alãturi de alte 18 filme. Dupã ce a
primit trofeul, pe scena Berlinalei,
regizorul român a declarat: „Voi
încerca sã spun ceva, deºi am rãmas
fãrã cuvinte. Mulþumesc Berlinalei cã
ne-a invitat aici, mulþumesc directoru-
lui festivalului, Dieter Kosslick, dar ºi
lui Rãzvan Rãdulescu, cu care am scris
scenariul acestui film”. Ieri, la sosirea
în þarã, realizatorii filmului au fost
întâmpinaþi la aeroport de prieteni ºi
admiratori. „A fost copleºitor. Nici
pânã acum nu mi-am revenit. Filmul a
fost bine primit ºi de presã ºi de critici
ºi de spectatori ºi de jurii. Aprecierea a
fost unanimã”,  a spus Cãlin Netzer.
Chiliman: E posibil sã candidez
pe o funcþie în PNL

Primarul liberal al Sectorului 1,
Andrei Chiliman, a declarat cã nu va
accepta o funcþie în conducerea PNL
dacã aceasta va fi una numitã,
precizând cã este posibil sã candide-
ze pentru o astfel de funcþie dacã la
Congresul din 22 ºi 23 februarie se
va vota uninominal. „În cazul în care
vor exista funcþii alese de Congres, e
posibil sã candidez. În nici un caz nu
voi accepta – ºi þin sã-i transmit pe
calea asta ºi domnului Antonescu
(n.r. – Crin Antonescu, preºedintele
PNL) – sã fac parte din vreun
organism pe o funcþie desemnatã de
drept. Este vorba de un anumit set de
principii pe care îl respect ºi dacã
vor fi funcþii alese de Congres, poate
voi candida”, a rãspuns Chiliman.

Ministrul Afacerilor Externe,
Titus Corlãþean, a declarat,
sâmbãtã searã, rãspunzând unei
întrebãri legatã de arborarea
steagului secuiesc în Parlamen-
tul ungar, cã aºteaptã o reacþie
din partea conducerii Parlamen-
tului de la Bucureºti în acest
sens. „Aºtept ºi eu o reacþie
din partea conducerii Parlamen-
tului României, nu în sensul de
a fi mai încinºi la minte decât
sunt cei de la Jobbik, sau cei
care agitã spiritele la Budapes-
ta, dar în sensul unei demnitãþi
a poziþiei ºi în sensul unui
semnal foarte clar”, a spus
Corlãþean, la Antena 3. ªi PDL
intenþioneazã sã cearã Parla-
mentului român sã elaboreze o
declaraþie de presã prin care sã
exprime poziþia oficialã faþã de
arborarea în Parlamentul

Parlamentul român, îndemnat sã ia o
poziþie în scandalul arborãrii  steagului

secuiesc în Parlamentul Ungariei Europarlamentarul Cristian Preda,
prim-vicepreºedinte al PDL, susþine, pe
blog, cã partidul trebuie sã avanseze
propuneri îndrãzneþe legate de modifi-
carea Constituþiei ºi vine chiar cu douã
propuneri. „Deocamdatã, PDL a reac-
þionat modest: a numit în comisia par-
lamentarã (n.r. – de revizuire a Consti-
tuþiei) mai mulþi reprezentanþi cvasi-ne-
cunoscuþi ºi a propus public un singur
proiect, ºi anume cel care decurge din
referendumul din toamna lui 2009. Ar fi
trebuit, cred eu, angajaþi în comisia de
revizuire deputaþi ºi senatori cu noto-
rietate, ar fi fost, de asemenea, util sã
fie reluate toate punctele din Raportul
Stanomir, ºi revãzute opþiunile asuma-
te de guvernul Boc. Ar fi fost bineve-
nitã ºi o întâlnire cu experþi constituþi-
onali, inclusiv cu cei care au participat
la elaborarea textului din 1991 sau a
revizuirii din 2003. Consultarea unor
constituþionaliºti din afara României ar
putea aduce cu siguranþã un plus defi-
nirii poziþiei îmbrãþiºate”, susþine Preda.

Cristian Preda vrea vot de la 16 ani
ºi  un singur mandat prezidenþial

Potrivit acestuia, trebuie avansate pro-
puneri îndrãzneþe, care sã arate cã PDL
înþelege ce se petrece în lumea politicã
de astãzi ºi cã pune la încercare majori-
tatea. „În ceea ce mã priveºte, am avan-
sat cu câtva timp în urmã douã propu-
neri, care ar merita sã fie introduse în
dezbatere, fie ºi pentru a lua pulsul so-
cietãþii politice. Am în vedere ideea in-
troducerii votului de la 16 ani (mai întâi
în alegerile locale ºi euro-parlamentare,
apoi la cele generale ºi prezidenþiale), ca
ºi ideea de a limita la un singur mandat
funcþia prezidenþialã. Dacã prima pro-
punere corespunde unei nevoi de a ne
sincroniza cu evoluþia din plan euro-
pean, a doua idee ar fi justificatã de cri-
ticile aduse preºedinþilor post-decem-
briºti, cum cã ar abuza de putere tocmai
pentru a se realege”, spune Preda. El
adaugã cã ar fi nevoie, de altfel, ca PDL
nu doar sã reacþioneze la agenda fixatã
de USL, ci sã propunã subiecte care
intereseazã societatea ºi soluþii pe care
cetãþenii le aºteaptã de la politicieni.

Ungariei a steagului secuiesc,
potrivit unui anunþ fãcut ieri de
prim-vicepreºedintele Cezar
Preda. „Noi mâine (n.r. - astãzi),
la Biroul Permanent Naþional,
vom face un draft de propune-
re, pe care îl vom înainta
Parlamentului ºi, în consens,
toate partidele politice va
trebui sã ieºim cu o declaraþie
de presã, o declaraþie comunã,
adresatã Parlamentului ungar”,
a explicat democrat-liberalul.
Steagul secuiesc a fost arborat,
vineri, pe Parlamentul Ungariei,
ca „simbol al solidaritãþii
naþionale”, informeazã MTI.
Preºedintele Parlamentului
ungar, Laszlo Kover, a iniþiat
ceremonia de arborare a drape-
lului, cu ocazia sesiunii plenare
a deputaþilor de etnie maghiarã
din Bazinul Carpatic.

Liderul PDL Elena Udrea (foto),
candidat la ºefia partidului, rãspunde
acuzaþiilor preºedintelui formaþiunii ºi,
totodatã, contracandidatul sãu pentru
acest post, Vasile Blaga, afirmând cã
nu a urcat pe scenã în campania pen-
tru referendumul de demitere a preºe-
dintelui Traian Bãsescu pentru cã
aceasta a fost strategia de comunicare
a conducerii. „Nu am urcat pe scena
referendumului, cum nu a urcat nimeni
altcineva din partid, de altfel, în afarã
de preºedintele partidului ºi de Moni-
ca Macovei, pentru cã aceasta a fost
strategia de comunicare folositã de ac-
tuala conducere a PDL”, se aratã într-
o declaraþie a Elenei Udrea remisã Me-
diafax. În acelaºi timp, Udrea precizea-
zã cã la alegerile parlamentare ea a avut
dublul scorului obþinut de preºedinte-
le PDL. „Ei au dorit revanºa pentru pier-
derea alegerilor din 2011 ºi de aceea au
stabilit cã echipa lui Boc face rãu parti-

Udrea: La alegeri am luat de douã ori scorul lui Blaga
dului, deci nu trebuie sã mai aparã ni-
cãieri. Numai cã, iatã, în alegerile din
decembrie eu am luat de douã ori sco-
rul lui Vasile Blaga, cel care a urcat pe
scenã. Iar ceilalþi nici nu au intrat în
Parlament! Dar aceasta nu înseamnã
cã nu am participat la campanie din
spatele luminilor”, afirmã Udrea.
Preºedintele Traian Bãsescu a declarat,
joi searã, la B1 TV, cã PDL seamãnã
acum în interior cu FSN ºi nu îl mai poa-
te ajuta în îndeplinirea obiectivelor sale,
precizând cã se uitã la ce se întâmplã,
dar nu îi vine sã creadã ce vede. Bãses-
cu a mai precizat cã Elena Udrea poate
avea ºanse pentru ºefia PDL la o Con-
venþie cinsititã, însã i-a recomandat aces-
teia sã se retragã dacã se constatã cã
este aranjatã Convenþia PDL, „aºa cum
se produce acum”. De asemenea, Bã-
sescu a criticat conducerea actualã a
PDL ºi pe liderul Vasile Blaga pentru
îndepãrtarea echipei lui Emil Boc din frun-

tea partidului dupã alegerile locale din
iunie 2012, dar ºi pentru rezultatele proas-
te obþinute la alegerile parlamentare din
decembrie. Preºedintele PDL, Vasile Bla-
ga, i-a rãspuns vineri preºedintelui Bã-
sescu, amintindu-i cã „partidul ãsta, cu
conducerea asta, este cel care a salvat

democraþia în România în varã ºi inclu-
siv pe domnia sa”. El a subliniat, în ace-
laºi timp, cã ºeful statului intervine pen-
tru a doua oarã într-o campanie internã
a PDL, adãugând cã 22 de milioane de
români ºtiu cã Traian Bãsescu o susþi-
ne pe Elena Udrea.
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O dezbatere mai degrabă... de uz intern
PDL are mai multe probleme

organizatorice, ca orice partid care
pierde la o manieră devastatoare
nişte alegeri şi intră în convalescenţă
firească. Pe acest fundal, şi-a rein-
trat în rol şi Traian Băsescu, ca fost
lider al partidului, încercând, deloc
discret, readucerea în faţă a lui Emil
Boc şi Elena Udrea, concomitent
cu stigmatizarea lui Vasile Blaga. Şi
mesajul real s-a terminat. Vasile Bla-
ga nu a rămas mai prejos şi a rea-
firmat răspicat că PDL l-a salvat în
vara trecută, la referendum, pe Tra-
ian Băsescu. Cam îndoielnică aser-
ţiunea. Mai degrabă putem discuta

altfel: jocul umilitor cu pragul de
prezenţă la referendum şi instituţii-
le bine structurate, dar şi întreţinu-
te, cu CCR în funte, au câştigat
partida. Nu se moare de grija PDL
în ţara asta şi partidul brânzit dacă
se scindează este că a fost umflat
artificial. Poate că singura politică
reală este cea făcută acum de Vasi-
le Blaga, cea de aşteptare calmă,
de cumpănire a lucrurilor, de reor-
ganizare internă.  Până la acest
punct toată dezbaterea e de uz in-
tern, adică pentru pedelişti, câţi mai
sunt, şi simpatizanţii lor. O deschi-
să confruntare între Vasile Blaga şi

Traian Băsescu, vechi camarazi, ar
schimba anvergura meciului, deşi
aşa ceva este mai puţin probabil şi
nu în retorică excelează actualul li-
der al PDL. Deruta PDL se simte şi
se vede. A crede că soluţiile viabile
pot veni de la Udrea, Neamţu, Ba-
conschi sau Monica Macovei e o
iluzie. Dezbaterea, în ansamblul ei,
deşi e, cum spuneam, mai degrabă
de uz intern, a fost luată serios în
seamă. Mai mult decât se cuvenea.
Se va spune că în 2005 şi 2006 la
fel se discuta despre naufragiul
PSD. De acord. Dar atunci, cel
puţin starea economiei nu anunţa

ceea ce avea să urmeze. Acum de-
spre ce să discutăm? Despre Tra-
ian Băsescu, a c ărui epoc ă se
apropie de s fârşit, despre Elena
Udrea, care dac ă nu şi-ar  mai
cumpăra poşete scumpe ar de-
veni mai potr ivită pentru funcţia
de lider, şi aşa mai departe? Toa-
te acestea, să fim scuzaţi, sunt
bagatele. Pe lângă, de pildă, nişte
probleme de-a dreptul serioase
enunţate de comisarul european
pentru Agric ultură,  Dacian Cio-
loş, într-un interviu pentru Hot-
news. ro, care trebuie soluţionate
imperativ: fiscalizarea veniturilor,

organizarea şi asocierea fermieri-
lor, comasarea terenurilor agricole
fărâmiţate, colectarea, stocarea şi
comercializarea producţiei. Dacă
alăturăm opiniile comisarului euro-
pean Dacian Cioloş, despre care se
spune că e oferta României, altmin-
teri lips it de mare sclipire, celor
enunţate de doi mari producători
agricoli ai ţării, Mihai Anghel, de la
Dolj, şi Adrian Porumboiu, de la
Vaslui, la B1 TV, atunci dobândim
certitudinea că nu lucrurile mari ne
obsedează, ci micile cancanuri, co-
terii, jocuri dâmboviţene. Încât şi
merităm ceea ce trăim.

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, vicepreşedintele PPE
a vizitat săptămâna trecută, împre-
ună cu Hubert Pirker, membru al
Parlamentului European, taberele
de refugiaţi situate la graniţa din-
tre Siria şi Iordania. “Criza uma-
nitară provocată de conflictele din
Siria şi presiunea rezultată asupra
ţărilor vecine este extrem de în-
grijorătoare.  Este,  într-adevăr,
extrem de impresionant să vezi
eforturile depuse şi ajutorul oferit

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a vizitat
taberele de refugiaţi  situate la graniţa dintre Siria şi Iordania

O delegaţie a Comitetului Parlamentului European pentru Mi-
graţie şi Azil a fost zilele aceastea într-o misiune de anchetă în
Iordania, scopul acesteia fiind de a evalua situaţia refugiaţilor siri-
eni din această zonă. Programul delegaţiei a inclus vizite în tabere-
le de refugiaţi, în centre de luare în evidenţă cât şi schimburi de
opinii cu oficialii iordanieni şi cu reprezentanţi ai ONU şi ONG-uri.
Vizita face parte din pregătirile pentru revizuirea generală a legis-
laţiei privind azilului ale Uniunii Europene din lunile viitoare.
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errefugiaţilor de către autorităţile ior-
daniene”, a subliniat Marian Jean
Marinescu, în cadrul unei confe-
rinţe de presă  susţinută la Am-
man, în Iordania.
„Este nevoie de o mai bună
coordonare !”

La rândul său, Huber Pirker a
ţinut să remarce în mod special
eforturile multor organizaţii inter-
naţionale pentru ajutorarea refu-
giaţilor, dar a remarcat, totodată

nec esitatea unei c oordonări mai
bune a acţiunilor acestor ONG-
uri. “Multe dintre ac este organi-
zaţii de ajutorare nu acţionează
într-o maniera coordonată şi, de
aici,  apare o lipsă de eficienţă.
Pentru ca ajutorul să ajungă la cei
care au nevoie este nevoie de o
mai bună coordonare între orga-
nizaţii”, a declarat acesta.

Vicepreşedintele PPE,  Marian
Jean Marinesc u este de parere
că efortul legat de aces te tabere

de refugiaţi să fie împărţit
între s tatele arabe. “Iorda-
nia şi celelalte state vec i-
ne trebuie să-şi menţină
graniţele desc hise pentru a
ac cepta c ivilii af laţi în pe-
ricol în Siria. Pe termen mediu,
va trebui pus la punc t un con-
cept regional de securitate,  îm-
preună c u c elelalte state din
zona”, a subliniat europarlamen-
tarul democrat-liberal.

Totodata,  Hub ert Pirker  a

atras atenţia asupra serioaselor
probleme de securitate din tabe-
rele de refugiati: “Sec uritatea
poate fi garantata numai daca ofi-
terii de politie sunt permanent la
datorie.”

MARGA BULUGEAN

Cu tigările de contrabandă
ascunse prin curte

Lucrătorii din cadrul Poliţiei Municipiului Băileşti
au solicitat Judecătoriei Băileşti emiterea unei autori-
zaţii de percheziţie pentru locuinţa lui Aurelian Pascu,
de 52 de ani, din comuna Giubega, cercetat într-un dosar
penal pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea de
către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau
comercializarea pe teritoriul României a produselor
accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau mar-
cate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita
a 10.000 ţigarete.

În urma percheziţiei efectuate  vineri, la locuinţa
doljeanului, poliţişt ii au găsit ascunse, după ce au

scotocit în diferite  locuri din curtea gospodăriei aces-
tuia, un număr de 605 pachete ţigări de  dife rite
mărci,  însumând 12.100 ţigare te,  fără timbru de
marcaj fiscal române sc, pre judiciul cauzat fiind de
circa 6.000 le i.

“Întreaga cantitate de ţigarete  a fost ridicată în ve-
dere a continuării cercetărilor ş i stabilirii întregii ac-
tivităţi infracţionale a doljeanului, dar şi a provenien-
ţei ţigarete lor”, a declarat comisar-şef Adrian Căpra-
ru, purtătorul de  cuvânt al IPJ Dolj, precizând că băr-
batul este cercetat în s tare de  libertate.

CARMEN ZUICAN
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Procurorii Secþiei de urmãrire
penalã din cadrul Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova
au anunþat cã au finalizat cerce-
tãrile ºi au dispus trimiterea în ju-
decatã, în stare de arest preven-
tiv, a inculpatului Ionuþ Adrian
Stoian – administrator la S.C.
VIADOS COMP S.R.L. Craiova,
pentru comiterea infracþiunii de
evaziune fiscalã.

În rechizitoriul prin care s-a
dispus trimiterea în jduecatã, pro-
curorii au reþinut cã, „inculpa-
tul Stoian Adrian Ionuþ, în ca-
litate de administrator la S.C.
VIADOS COMP S.R.L. Craio-
va, în mod repetat ºi în baza
aceleiaºi rezoluþii infracþiona-
le, în perioada iunie 2009 –
aprilie 2010, a efectuat achizi-
þii intracomunitare ºi interne
de bunuri, omiþând cu inten-
þie ºi în parte sã le evidenþie-
ze în acte contabile ori în alte
documente legale, prejudiciind
prin neînregistrarea acestor
venituri ºi operaþiuni comer-

ciale bugetul general consoli-
dat al statului, cu suma de
1.074.458 lei (TVA ºi impozit pe
profit) ”, dupã cum se aratã într-
un comunicat al Parchetului.

Dupã o perioadã în care s-a
sustras cercetãrilor, Ionuþ Adri-
an Stoian a fost prins pe 23 ia-
nuarie a.c. de poliþiºtii de la Ser-
viciul de Investigarea Fraudelor

Dolj împreunã cu cei de la Servi-
ciul de Operaþiuni Speciale ºi a
fost introdus în arestul IPJ Dolj.
Dosarul a fost înregistrat vineri,
15 februarie, pe rolul Tribunalu-
lui Dolj, datã la care instanþa a
prelungit cu încã 30 de zile ares-
tarea preventivã a craioveanului.
Primul termen de judecatã este
stabilit pentru 11 martie a.c.

Procurorii Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Craiova l-au trimis în judecatã pe Io-
nuþ Stoian, craioveanul în vârstã de 30 de ani
reþinut pe 23 ianuarie a. c., pentru o evaziune

Trimis în judecatã pentru o evaziune
de peste un milion de lei

Poliþiºti din cadrul
secþiilor de Poliþie
din Craiova, lucrã-
tori ai Biroului Ru-
tier ºi jandarmi din
cadrul Grupãrii de
Jandarmi Mobile
(GJMb) Craiova ºi
Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj, au desfã-
ºurat, în noaptea de
sâmbãtã spre dumi-
nicã, o acþiune în Craiova, pentru
menþinerea climatului de ordine ºi
siguranþã publicã ºi pentru preve-
nirea ºi combaterea faptelor comi-
se cu violenþã, dar ºi a abaterilor la
regimul circulaþiei pe drumurile
publice. Oamenii legii au descins
în barurile ºi discotecile din muni-
cipiu, iar la filtrele rutiere consti-
tuite în oraº, conducãtorii auto au
fost testaþi cu etilotestul ºi au fost
controlaþi dacã deþin arme albe.

“La razie au fost mobilizaþi 40
de poliþiºti de la formaþiunile de
ordine publicã, 26 de poliþiºti de la
investigaþii criminale, 4 de la poli-
þia rutierã ºi 43 de jandarmi, care,

Poliþiºtii de la cele ºase Secþii din Craiova, însoþiþi de jandarmi, au
descins, în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în barurile ºi discote-
cile din Craiova, dar au instituit ºi filtre rutiere pe principalele artere
de circulaþie, în cadrul unei acþiuni vizând prevenirea ºi combaterea
faptelor cu violenþã. Au fost întocmite 4 dosare penale ºi s-au aplicat
amenzi în valoare de 20.165 lei.

Razie în cluburile din Craiova

în urma activitãþilor desfãºurate,
au constatat patru infracþiuni ºi 81
de fapte de naturã de naturã con-
travenþionalã, pentru sancþionarea
cãrora au aplicat amenzi în sumã
totalã de 20.165 lei”, ne-a declarat
comisar-ºef Adrian Cãpraru, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Cele
patru dosare penale s-au întocmit
administratorului unui bar, care nu
avea asiguratã paza cu personal
autorizat, unor conducãtori auto,
cercetaþi pentru port ilegal de armã
albã, conducere fãrã permis, res-
pectiv conducerea unui autoturism
având permisul de conducere sus-
pendat.

fiscalã de peste un milion de lei. Dosarul a
fost înregistrat vineri la Tribunalul Dolj, în
aceeaºi zi instanþa prelungind arestarea pre-
ventivã a bãrbatului cu încã 30 de zile.

Craioveanca Nela Marinoaia a fost tri-
misã în judecatã de procurorii Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Craiova pentru
o serie de înºelãciuni fãrã precedent, dosa-
rul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj
în decembrie 2009. Potrivit anchetatorilor,
femeia a avut calitatea de administrator la
societãþile Andrep SRL, WGS Stil SRL,
Dreian SRL ºi Adedamar SRL, toate din Cra-
iova. În perioada în care a fost administra-
tor al celor patru firme, ea ar fi sãvârºit
mai multe infracþiuni de fals ºi înºelãciune
cu consecinþe deosebit de grave. Pe toate
societãþile administrate, femeia a achiziþio-
nat bunuri pentru achitarea cãrora a emis
file CEC ºi bilete la ordin, refuzate însã la

platã din lipsã de lichiditãþi în cont. Pe lista
societãþilor cãrora femeia le-a dat „þeapã”
cu cecuri fãrã acoperire s-au aflat, potrivit
procurorilor, nu mia puþin de 23 de firme,
din mai multe judeþe din þarã, iar culmea
este cã unele dintre ele au fost înºelate de
mai multe ori. Spre exemplu, societatea Nova
Textile SRL din Piteºti a acceptat, în perioa-
da 3 decembrie 2006 - 8 februarie 2007, 15
cecuri fãrã acoperire, totalizând peste 37.000
de lei. Prejudiciul total produs de Nela Mari-
noaia prin metoda cecurilor fãrã acoperire,
de care au „beneficiat” firme din Bucureºti,
Craiova, Râmnicu Vâlcea sau Timiºoara,
depãºea 77.000 de lei, dupã cum precizau
anchetatorii la momentul trimiterii femeii în

judecatã.
Cam la fel a procedat craio-

veanca ºi în cazul înºelãciuni-
lor cu bilete la ordin, emise fãrã
a avea disponibilitãþi în contu-
rile firmelor pe care le adminis-
tra. Aºa au fost înºelate 33 de
unitãþi economice, în perioada
2000 - 2007, prejudiciul depã-
ºind 83.500 de lei.

Rate pe numele angajaþilor
Altã metodã prin care Nela

Marinoaia a fãcut rost de bani
frumoºi a fost obþinerea unor
credite pe numele angajaþilor de
la firmele administrate. Femeia

a luat bani de la ºase bãnci, în numele mai
multor salariaþi, iar în cazul unora care nu
aveau veniturile suficient de mari pentru a se
încadra în condiþiile impuse de bãnci, femeia
le întocmea adeverinþe prin care atesta în
mod fals cã sunt ºefi la vreun compartiment,
cu salarii de cinci-ºase ori mai mari decât pri-
meau în realitate. ªase bãnci - ING, Banc
Post, CEC, Raiffeisen Bank, BCR ºi BRD -
au fost prejudiciate în acest mod, acordând
astfel de credite pentru 15 persoane, pe baza
unor adeverinþe false de venit, unitãþile con-
stituindu-se pãrþi civile în cadrul procesului
penal. Potrivit expertizei contabile complexe
efectuate de anchetatori, prejudiciul total re-
þinut de procurori în sarcina Nelei Marinoaia
a fost de 421.550 de lei.

Dupã mai bine de trei ani de proces, timp
în care femeia, ca sã scape mai ieftin, a
acoperit o bunã parte din prejudiciul creat
în toþi acei ani, sãptãmâna trecutã, pe 12
februarie a.c., judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au pronunþat sentinþa, pe fond. Nela

Marinoaia a fost gãsitã vinovatã de înºelã-
ciune ºi a fost condamnatã la pedepse cu-
prinse între douã luni ºi 5 ani de închisoare
pentru fiecare faptã reþinutã în sarcina sa.
Instanþa a contopit pedepsele, stabilind ca
femeia sã execute pedeapsa cea mai grea,
cea de 5 ani de închisoare. În plus, instan-
þa a obligat-o pe inculpata Nela Marinoaia
sã-i plãteascã pãrþii civile ING Bank suma
de 23.726,41 lei, pãrþii civile SC Kruk In-
ternational SA suma de 22.681,17 lei ºi pãr-
þii civile Raiffeisen Bank SA suma de 19.046
lei. S-a mai dispus confiscarea de la incul-
patã a sumei de 56.850 lei, echivalentul a
29.293,73 euro la data plãþii efective ºi echi-
valentul sumei de 15.635,87 USD la data
plãþii efective. Pe lângã aceste sume, in-
culpata mai are de achitat suma de 5.500
lei cheltuieli de judecatã aferente fazei de
urmãrire penalã ºi de judecatã. Sentinþa
poate fi atacatã cu apel atât de cãtre incul-
patã, cât ºi de procurori, dosarul urmând
sã se judece la Curtea de Apel Craiova.

O craioveancã de 56 de ani a fost condamnatã, sãptãmâna trecutã, de jude-
cãtorii Tribunalului Dolj la cinci ani de închisoare cu executare pentru înºelã-
ciune. Femeia a fost trimisã în judecatã în decembrie 2009, dupã ce s-a stabilit
cã reuºise sã înºele, în perioada 2000 – 2007, zeci de firme cu cecuri ori bilete
la ordin fãrã acoperire ºi a pãcãlit ºase bãnci sã o crediteze pe baza unor
adeverinþe false. Sentinþa pronunþatã de Tribunalul Dolj nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel atât de inculpatã, cât ºi de procurori.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Craioveancã condamnatã la 5 aniCraioveancã condamnatã la 5 aniCraioveancã condamnatã la 5 aniCraioveancã condamnatã la 5 aniCraioveancã condamnatã la 5 ani
de puºcãrie pentru înºelãciuni în seriede puºcãrie pentru înºelãciuni în seriede puºcãrie pentru înºelãciuni în seriede puºcãrie pentru înºelãciuni în seriede puºcãrie pentru înºelãciuni în serie



cuvântul libertãþii /5
anchetã

luni, 18 februarie 2013

Faptul cã inspectorii Camerei de
Conturi Dolj descoperã de fiecare datã
la anumite primãrii probleme legate de
construirea bugetului local aratã cã cei
de la contabilitate sunt slab pregãtiþi.
Pentru cã altfel nu îmi explic cum se
poate ca la estimarea veniturilor bugetu-
lui local sã nu fi avut la bazã „documen-
te privind constatatarea ºi evaluarea
materiei impozabile ºi a bazei de impozi-
tare”, iar planificarea cheltuielilor sã fie
„arbitrarã”. În anul 2010, situaþiile
financiare ale Primãriei Botoºeºti Paia
erau vraiºte. În contabilitatea nu erau
trecute toate datoriile, la fel cum nu
exista o corelaþie între angajamentele
legale de plãtit ºi valoarea obligaþiilor ºi
datoriilor entitãþi înregistrate în evidenþa
contabilã. Mai mult decât atât, în
evidenþa contabilã nu sunt înregistrate

terenuri, lucru de neînchipuit la o
primãrie. Asta nu poate însemna altceva
decât scutirea de la plata unor taxe ºi
impozite ale unor indivizi. „Nu a fost
calculatã amortizarea activelor
corporale, valoarea amortizãrii
necalculate ºi neînregistrate fiind de
32.710 lei; valoarea creanþelor
bugetare din evidenþa contabilã este
mai micã decît valoarea creanþelor
din evidenþa fiscalã; nu existã corela-
þie între valoarea angajamentelor
legale de plãtit (147.191 lei) raporta-
te în Contul de execuþie ºi valoarea
obligaþiilor ºi datoriilor entitãþi
înregistrate în evidenþa contabilã
(111.502 lei); entitatea nu conduce
contabilitatea analiticã a creanþelor
bugetare pe contribuabil ºi în cadrul
acestora pe categorii de venituri în
structura clasificaþiei bugetare; nu
sunt înregistrate în evidenþa contabi-
lã terenuri din domeniul public”, se

O caracteristicã a raporturilor Camerei de Conturi Dolj din ul-
timii ani care se regãseºte la mai multe primãrii din judeþ este le-
gat de elaborarea bugetului local. Am evidenþiat acest lucru în ca-
zul Primãriei Drãnic. În aceeaºi situaþie se regãseºte ºi Primãria
Botoºeºti Paia. Dar la Botoºeºti Paia s-au mai întâmplat ºi altele,
dar Ion Moraru a fost ales pentru încã patru ani primar. Cã doar
trebuia sã continue proiectele de care nici mãcar nu se apucase, ºi
nu pentrucã nu a avut susþinere, ci pentru cã are alte preocupãri.
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Paginã realizatã de MARIN TURCITU

aratã în Sinteza rezultatelor acþiunilor de
audit/control desfãºurate la Primãria
Botoºeºti Paia.

Recuperarea datoriilor
nu a reprezentat o prioritate

 În comuna Botoºeºti Paia, primarul Ion
Moraru a luat decizia sã stabileascã taxele
locale ºi impozitele utilizând nivelurile din
anul anterior ºi nici nu a avut vreo preocu-
pare pentru recuperarea datoriilor. Într-un
an de zile nu a fost efectuatã nici o
executare silitã,  deºi valoarea creanþelor
erau de 113.740 lei. „Nu a fost organizat
controlul intern ºi auditul intern ca
activitate distinctã; organizarea ºi
derularea activitãþii de CFP propriu a
fost necorespunzãtoare: în anexele
actului administrativ de numire a
persoanei împuternicite sã exercite

CFP, nu au fost nominalizate toate
operaþiunile care fac obiectul controlu-
lui financiar preventiv; nu este înfiinþat
Registrul privind operaþiunile prezenta-
ta la viza de control financiar preven-
tiv; impozitele ºi taxele locale în anul
2010 au fost stabilite utilizînd niveluri-
le valabile pentru anul 2009, neþinân-
duse seama de prevederile HG.nr.956/
2009; nu sunt emise actele administra-
tive(decizii de impunere ºi decizii calcul
accesorii) pentru institurea creanþelor
bugetare. Astfel din totalul debitelor
restante la 31.12.2010 de 142.509 lei,
pentru debite în valoare de 113.740 lei
nu existã titluri de creanþã;  în anul
2010 nu a fost aplicatã nicio mãsurã
de executare silitã”, mai aratã inspectorii
Camerei de Conturi Dolj .

Nu muncesc, dar primesc
Pentru cã nu au fãcut mai nimic din

ceea ce ar fi trebuit, angajaþii Primãriei

Botoºeºti Paia au primit sporuri nelegale
ºi prime. „Entitatea nu a efectuat
reevaluarea activelor corporale de
natura construcþiilor ºi terenurilor.
Ultima reevaluare a fost efectuatã în
anul 2006, fiind utilizate preþuri de
referinþã valabile la 31.12.2003;
inventarierea patrimoniului nu a fost
efectuatã corespunzãtor:  nu s-au
stabilit rezultatele inventarierii prin
compararea datelor înscrise în listele
de inventariere ºi datele din evidenþa
contabilã;  nu au fost inventariate
toate elementele de activ ºi pasiv:
terenuri, creditori, creanþe bugetare;
nu a fost întocmit procesul verbal
privind rezultatele inventarierii. nu a
fost emis actul de decizie administra-
tivã privind organizarea ºi conduce-
rea evidenþei angajamentelor bugeta-
re; plãþi nelegale pentru cheltuieli de
personal reprezentând spor de
dispozitiv ºi premii”, conchid inspecto-
rii Camerei de Conturi.

Bani aruncaþi pe proiecte inutile
Camera de Conturi Dolj i-a recoman-

dat primarului Ion Moraru sã ia mai
multe mãsuri, pentru a rezolva proble-
mele identificate. Lui Ion Moraru puþin

i-a pãsat, ºi a continuat sã dispreþuiascã
legea. La Primãria Botoºeºti Paia au

fost cheltuiþi bani pe proiecte inutile.
Primarul Ion Moraru a plãtit patru
miliarde ºapte sute de milioane (lei vechi
– n.r.) pentru renovarea Cãminului
Cultural. Asta a însemnat schimbarea
acoperiºului, a ferestrelor ºi tencuialã.
ªapte miliarde au fost cheltuiþi pentru
alimentarea cu apã, iar proiectul nu este
funcþional. O altã investiþie inutilã este
piaþa din centrul comunei. A costat ºase
miliarde de lei vechi, dar este nefolositã,
pentru cã nu are cine ºi ce vinde în ea.
ªi a mai fost amplasatã ºi într-un loc
neinspirat, în vecinãtatea cimitirului din
localitate.

 Persoanã cu gradul I
de invaliditate nu a primit

ajutorele UE

Ne amintim ºi de cazul lui Mihai
Despa, fost angajat la Primãria Boto-
ºeºti-Paia, ca muncitor calificat la
Situaþii de Urgenþã, concediat pe
Ordonanþe 63 din 2010, ºi care a
câºtigat în instanþã, dar pe care primarul
Ion Moraru nu l-a repus în drepturi. ªi
astãzi omul nu are un serviciu ºi nu îºi
poate þine copiii la ºcoalã. Ultimele
acuzaþii la adresa lui Ion Moraru vin din

partea unei bãtrâne de 69 de
ani, ºi care are handicat de
gradul I. Femeia îl acuzã pe
primar cã nu i-a acordat
alimentele de la Uniunea
Europeanã, în schimb acesta
le-a dat altor oameni din
comunã care nu aveau dreptul.
„Am suferit un accident
vascular ºi îmi este afectatã
vorbirea. Nu îmi pot miºca
mâna dreaptã ºi piciorul
drept. Am gradul I de invali-
ditate. Au venit ºi la noi în
comunã ajutoarele de le
Uniunea Europeanã, pe care
le-a împãrþit domnul primar
Ion Moraru dupã bunusl sãu
plac. Mie nu mi-a dat acest
ajutor. De ce? Numai dânsul
ºtie”, se plânge Elena Badea
din Botoºeºti Paia. Gestul este
incalificabil. A acordat sporuri
ºi prime nelegale angajaþilor de

la primãrie, dra nu a dat alimentele unei
femei cu gardul I de invalidiate.
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În ultimii ani, tot mai mulþi
bolnavi sau rude ale acestora
i-au acuzat pe doctori de co-
miterea unor greºeli în efec-
tuarea actului medical. Din pã-
cate, în unele cazuri, aceste
erori s-au soldat cu decesul
pacientului, în altele a fost
vorba de prejudicii grave adu-
se asupra stãrii de sãnãtate.
Cum în cele mai multe situaþii
nu a fost gãsit vreun vinovat,
asupra personalului sanitar,
mai ales asupra medicilor ce
lucreazã în spitale, planeazã
suspiciuni, uneori justificate,
alteori pe nedrept.

În ciuda existenþei acestor
suspiciuni, destul de puþini
sunt cei care depun plângeri
împotriva medicilor pe care îi
acuzã. Spre exemplu, la Co-
misia de Malpraxis care func-
þioneazã în cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, pe par-
cursul anului trecut, au fost
trimise doar douã sesizãri care
au fost respinse, una ca ne-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Numãrul tot mai mare de erori comise de
medici, unele cu consecinþe extrem de grave, a
determinat autoritãþile sanitare sã se gândeas-
cã serios la elaborarea unei noi legi a malpra-

xisului. Pe de altã parte însã, noul pachet legis-
lativ ar urma sã elimine, acolo unde se impune,

suspiciunile ce planeazã asupra personalui
medical în astfel de cazuri.

fondatã conform art.28 din
Ord. MF 1343/2006 ºi una din
cauza neîntrunirii condiþiilor de
malpraxis prevãzute în lege,
art.34 din Ord. MF 1343/2006.

Noua lege,
gata pânã în varã

Tocmai din acest motiv, re-
prezentanþii Ministerului Sãnã-
tãþii au anunþat cã intenþionea-
zã sã punã în dezbatere publi-
cã, pânã la jumãtatea acestui
an, un nou proiect de Lege a
Malpraxisului. Aceastã iniþiati-
vã porneºte de la ideea cã le-
gislaþia actualã privind rezol-
varea cazurilor de culpã medi-
calã trebuie revizuitã de urgen-
þã având în vedere situaþiile tot
mai dese în care medicii români
sunt suspicionaþi sau acuzaþi de
malpraxis. Noile prevederi ar
urma sã introducã noþiuni ºi
criterii clare pentru o mai bunã
gestionare a situaþiilor de cul-
pã medicalã sau a suspiciuni-

lor de culpã medicalã, inclu-
siv a modului de stabilire ºi
aplicare a sancþiunilor.

Pentru a pune la punct noua
legislaþie a malpraxisului vor fi
organizate mai multe dezbateri
pe marginea proiectului de act
normativ cu profesioniºtii din
sistemul sanitar, cu societatea
civilã, asociaþii ale pacienþilor,
Colegiul Medicilor, companii-
le de asigurari ºi reprezentanþi
ai Baroului Naþional astfel în-
cât, pânã la jumãtatea acestui
an Ministerul Sãnãtãþii sã fina-
lizeze un proiect de lege pe
care sã-l înainteze Parlamen-
tului spre aprobare.

Colaborare
cu Colegiul
Medicilor

De altfel, reprezentanþii Mi-
nisterului Sãnãtãþii ºi cei ai Co-

legiului Medicilor din România
vor colabora pentru modifica-
rea legislaþiei privind cazurile
de malpraxis ºi pentru îmbu-
nãtãþirea managementului, dar
ºi a practicii medicale din ca-
drul unitãþilor sanitare. O pri-
mã întâlnire în acest sens a
avut loc sãptãmâna trecutã,
când oficialii din minister le-
au prezentat medicilor princi-
palele direcþii de reformã ºi þin-
tele strategice pentru anul
2013.

Tot cu aceastã ocazie, s-au
discutat teme de interes privin-
d îmbunãtãþirea finanþãrii pen-
tru medicina de familie ºi cea
de ambulatoriu, mãsurã care
va permite medicului de fami-
lie sã efectueze mai multe ac-
tivitãþi de prevenþie ºi de mo-
nitorizare eficientã a pacienþi-
lor cu boli cronice, iar ambu-
latoriului de specialitate sã re-

prezinte un filtru eficient pen-
tru internãrile nejustificate în
cazurile care pot fi tratate în
afara spitalului.

În timpul întâlnirii, ministrul
Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu a
explicat cum va fi modificat ta-
riful pe caz ponderat pentru
spitalele regionale de urgenþã
ºi avantajele acestei mãsuri din
punct de vedere financiar. Poa-
te cel mai important aspect
însã, colaborare dintre Minis-
terul Sãnãtãþii ºi Colegiul Me-
dicilor din România se va axa,
în urmãtoarea perioadã pe or-
ganizarea un grup de lucru,
format din medici, juriºti, eco-
nomiºti care sã lucreze la mo-
dificarea cadrului legislaþiv pri-
vind culpele  medicale .  În
acest sens, se aºteaptã propu-
neri concrete pentru îmbunã-
tãþirea managementului în uni-
tãþile medicale.

În ciuda faptului cã multe spi-
tale din þarã se confruntã cu o
crizã de citostatice, bolnavii cu
afecþiuni oncologice au primit
încã o datã promisiuni cã pro-

blema medicamentelor va fi re-
zolvatã. Cu ocazia Zilei Mondia-
le de Luptã împotriva Canceru-
lui la Copii, marcatã sâmbãtã, au-
toritãþile sanitare au anunþat cã

anul acesta va fi unul de reorga-
nizare al programului naþional de
oncologie ºi de reînnoire a par-
teneriatelor cu asociaþiile bolna-
vilor cronici din România. Pro-
gramul face parte din prioritãþile
ºi obiectivele anului 2013.

Printre prioritãþi se mai regã-
sesc organizarea unei subcomi-
sii cu specialitatea oncopedia-
trie, dar ºi îmbunãtãþirea politi-
cilor de resurse umane pentru
asigurarea personalului necesar
formãrii unor echipe interdisci-
plinare în vederea diagnosticã-
rii ºi tratamentului bolnavilor
oncologici.

Mai mult decât atât, anul
acesta, ar trebui sã se finalizeze
lucrãrile de la Institutul Regio-
nal de Oncologie de la Iaºi, un

centru important pentru trata-
rea bolnavilor cu afecþiuni on-
cologice, în special din regiu-
nea Moldovei. O altã promisiu-
ne este aceea de a continua in-
vestiþiile pentru creºterea acce-
sului pacienþilor la serviciile de

radioterapie de calitate ºi al ser-
viciilor de paliaþie. În acest sens,
vor fi încurajate parteneriatele
care vor aduce proiecte concre-
te de dezvoltare a acestui sec-
tor, inclusiv prin atragerea fon-
durilor europene.
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Rezultatele de la alegerile locale
ºi nu în ultimul rând, de la alegeri-
le parlamentare, destul de slabe, i-
au determinat pe democrat-libera-
lii doljeni sã facã o analizã apro-
fundatã, ajungând la concluzia cã
este impetuos necesar sã se facã
schimbãri la nivelul organizaþiilor.
“Am avut o întâlnire dupã cum bine
aþi vãzut. Am fãcut un colegiu di-
rector astãzi ( n.r sâmbãtã), am
fãcut o analizã a alegerilor, am dis-
cutat ce mãsuri luãm, ce facem în
continuare, cum ne organizãm, ce
schimbãm acolo unde nu am avut
rezultate bune, deci a fost o întâl-
nire statutarã. Colegiul Director
Judeþean trebuie þinut la trei sãptã-
mâni. Este o activitate obiºnuitã
pentru activitatea noastrã de par-
tid”, a spus Marian Jean Marines-
cu. Preºedintele PDL Dolj a vorbit
ºi despre bugetul României ºi de-
spre faptul cã el nu este direcþio-
nat cãtre investiþii ceea ce va în-
semna mai puþine locuri de mncã
ºi o creºtere economicã firavã.
„Avem un buget aprobat ºi doresc
sã vã reamintesc doar ce spuneam
în campanie când nu s-a prezentat
bugetul, aºa cum trebuia sã se facã
în conformitate cu legea ºi asta
dintr-un un simplu motiv. Dacã s-

Elena Udrea – zero voturi:

Sâmbãtã, democrat-liberalii doljeni s-au
reunit în cadrul Colegiului Director pentru
a vedea cum stau lucrurile dupã alegerile
parlamentare din iarnã, cine a trãdat ºi cine
a luptat într-adevãr pentru partid. Tot în ca-
drul Colegiului Director, pedeliºtii ºi-au sta-
bilit  ºi direcþia pe care o vor urma-o, la fi-
nele lunii martie, când va avea loc la Bucu-
reºti, Convenþia Naþionalã a PDL.  Atunci,
democrat-liberalii îºi vor alege ºi o nouã
conducere. Portocalii pot sã opteze pentro
o conducere „conservatoare” sub bagheta
lui Vasile Blaga sau cãtre o conducere „re-
formistã”, cum îi place sã se autointituleze
Elena Udrea, hotãrâtã sã-ºi lanseze moþiu-

nea la Convenþia de luna viitoare. Demo-
crat-liberalii doljeni au hotãrât sã îl penali-
zeze pe fostul ministru al Dezvoltãrii  ºi asta,
pentru cã nu a susþinut nicio conferinþã de
presã la sediul partidului, atunci când a ve-
nit în vizitã de lucru la Craiova. Drept ur-
mare, Elena Udrea va primi de la Dolj, zero
voturi. De un vot negativ vor avea parte toþi
cei care îºi vor depune moþiuni la Conven-
þia Naþionalã ºi care nu au trecut niciodatã
pe la sediul PDL Dolj în perioada în care au
ocupat un post de ministru în guvernele
Boc. Premierul Boc a trecut o singurã datã,
ceea ce înseamnã cã este iertat de colegii
de la Dolj.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ar fi prezentat bugetul, electoratul
ºi-ar fi dat seama cã ceea ce le-a
promis USL-ul nu se poate reali-
za. Bugetul dupã pãrerea noastrã
este un buget care nu duce la dez-
voltarea economiei, ci este un bu-
get cu repercursiuni asupra numã-
rului locurilor de muncã...”, a de-
clarat, europarlamentarul Marian
Jean Marinescu.

Audienþe
în tot judeþul

Deputatul de Dolj ªtefan Stoica
a precizat, în  cadrul aceleiaºi con-
ferinþe de presã susþinutã la sediul
PDL Dolj cã deja unele dintre
schimbãri s-au ºi realizat, în sen-
sul, fie al restructurãrii, fie al di-
namizãrii. În plus, parlamentarul
democrat-liberal a mai spus cã atât
el, cât ºi colegii sãi nu vor þine cont
de colegiile unde au candidat ºi se
vor duce peste tot în judeþ ºi vor
lua pulsul oamenilor. “Am avut dis-
cuþii cu organizaþiile din teritoriu,
s-au luat ºi unele mãsuri concrete,
mai precis unele birouri permanen-
te locale se vor restructura, în sen-
sul cã se vor face noi alegeri. Vom
încerca sã susþinem ºi sã dezvol-
tãm alte organizaþii. Cu toate cã noi,
parlamentarii, am fost aleºi în unele

colegii, vom merge în teritoriu, ºi
în alte comune pentru a þine au-
dienþe ºi vom discuta cu cetãþe-
nii”, a mai spus ªtefan Stoica.

Decizia de comun
acord cu liderii
organizaþiilor
din judeþ

Tânãrul parlamentar de Dolj,
ªtefan Stoica a precizat în mod
clar cã moþiunea Elenei Udrea nu
va fi susþinutã de delegaþii din Dolj
ce vor merge la Convenþia Naþio-
nalã, din 23 martie ºi asta pentru
cã fostul ministru al Dezvoltãrii i-
a sfidat când a venit în vizitã, la
Craiova, pe ºantiere, prin faptul cã
nu a trecut ºi pe la sediul PDL Dolj.
Decizia de a nu o susþine pe Udrea
s-a luat în urma discuþiilor cu lide-
rii organizaþiilor din judeþ dar ºi cu
aleºii locali. “Noi am avem con-
vingerea, am discutat cu colegii,
ca preºedintele partidului ºi viitoa-
re conducere a partidului sã fie
aleºi în cadrul partidului ºi nu la
televizor, nu este un mod de a re-
zolva problemele, ci ele trebuie
soluþionate în forurile statutare,
concluzie care a reieºit ºi din dis-
cuþia cu membrii noºtri ºi liderii de
organizaþii din judeþ. Vechea con-
ducere nu a reuºit sã vinã mai des
în teritoriu, sã ni se explice mai clar
de ce s-au luat anumite decizii, nu
ni s-au explicat nici mãcar nouã,
celor care ar fi trebuit sã stãm mai
departe de vorbã cu cetãþenii”, a
spus ªtefan Stoica, secretarul ge-
neral al PDL Dolj.

Mesajul transmis
fostului ministru al
Dezvoltãrii, „made”
Radu Berceanu

ªtefan Stoica a transmis un
mesaj destul de dur Elenei Udrea,
asemãnãtor de altfel cu tonul fos-
tului preºedinte al PDL Dolj, Radu
Berceanu. ªi anume, Elena Udrea
va primi fix, zero voturi de la Dolj.
„Noi, organizaþia de Dolj, am ac-
ceptat, ca de fiecare datã, la dez-
batere toate moþiunile care s-au

depus, îi vom primi pe toþi cei care
îºi vor depune moþiunile pentru a
ni le expune, dar noi ºtim foarte
multe lucruri ºi am vãzut ce ne
spune lumea. Scopul unui partid
este acela de a prezenta un pro-
gram de guvernare care sã adune
foarte multe voturi dar cu repre-
zentanþi, cu oameni care aduc vo-
turi. ªi am convingerea fermã cã
dacã doamna Udrea va reuºi sã
strângã numãrul de semnãturi pen-
tru moþiunea dânsei, în judeþul Dolj
mai mult de zero voturi nu o sã ia.
Poate cel mult douã voturi dacã
mai erau domnul Solomon ºi dom-
nul Viºan. Din pãcate, aceasta este
realitatea, am discutat cu oamenii
ºi avem capacitatea sã fim raþio-
nali ºi sã dorim binele partidului”,
a declarat deputatul PDL Dolj.

„Problemele
partidului ar trebui
soluþionate în cadrul
partidului”

Deputatul Constantin Dascãlu,
un politician experimentat de altfel,
a fost mai calculat în afirmaþii ºi
mult mai echilibrat. Acesta a încer-

cat sã transmitã un mesaj colegilor
de la Bucureºti, cã nu este indicat
sã se facã politicã de partid pe mi-
cile ecrane, ci doar în ºedinþele de
partid. Cu alte cuvinte, în opinia
democrat-liberalului doljean proble-
mele partidului ar trebui soluþionate
în cadrul partidului ºi nu dezbãtute
în emisiunile de televiziune. “Pen-
tru mine ºi pentru partid este im-
portant ca prin ceea ce face parti-
dul prin forurile de conducere ºi
Convenþia Naþionalã din 23 martie,
când va fi aleasã noua structurã de
conducere a partidului, este impor-
tant sã transmitem un mesaj clar
cãtre sutele de mii de membri de
partid ºi cãtre cetãþeni cã PDL a
înþeles mesajele pe care ni le-au
transmis cetãþenii prin votul pe care
ni l-au dat la alegerile parlamentare
ºi cã deciziile partidului se iau în
partid, de reprezentanþii PDL. Sper
ca aceastã Convenþie sã fie fãcutã
cu 5.000 de delegaþi, asta înseamnã
cã vor participa aleºii locali, membri
de partid care îºi vor spune pãrerea
ºi vom transmite un mesaj foarte
clar cãtre cetãþeni cã deciziile se iau
în partid, nu la televizor”, a subliniat
Constantin Dascãlu.
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Universitatea din Craiova,
prin Centrul de Consiliere ºi
Orientare Profesionalã,
începe de astãzi cea de-a VII-
a ediþie a proiectului “Carava-
na Învãþãmântului Oltean”,
având ca scop prezentarea
ofertei educaþionale pentru
liceenii aflaþi în ultimul an de
studiu. Proiectul va fi susþi-
nut de broºura Ghidul Candi-
datului conþinând prezentarea
Universitãþii din Craiova ºi a
ofertei educaþionale. Acesta
se va desfãºura în cele cinci
judeþe ale Olteniei, fiind
vizitate peste 120 de licee din
aproximativ 27 de localitãþi.
Prin derularea proiectului în
discuþie, se urmãreºte o
informare detaliatã, actualiza-
tã, cu privire la facultãþile
Universitãþii din Craiova, a
criteriilor de admitere, dar ºi
un permanent dialog al
echipei Centrului de Consilie-
re ºi Orientare Profesionalã
cu elevii claselor terminale ºi
cu cadrele didactice. Univer-
sitatea din Craiova are o
structurã complexã ce
include 11 facultãþi cu 55
domenii ºi 105 specializãri
pentru ciclul licenþã.

Dacã prima ediþie “Carava-
na Învãþãmântului Oltean” s-a
derulat în 35 de licee, în
prezent, Centrul de Consiliere
ºi Orientare Profesionalã ºi-a

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

propus vizitarea a peste 120
de licee. Campania de promo-
vare va fi realizatã în colabo-
rare cu reprezentanþi ai
facultãþilor ºi membri ai
Convenþiei Organizaþiilor
Studenþeºti, adresându-se
liceelor din judeþele Olteniei.
Strategia de promovare
vizeazã mai multe etape ºi
anume: sensibilizarea mediului
preuniversitar (elevi ºi corp
profesoral) asupra necesitãþii
de orientare ºcolarã a elevilor
din anii terminali ºi pretermi-
nali, prin distribuirea de
materiale promoþionale ºi
stabilirea calendarului de
activitãþi promoþionale la
sediile liceelor; vizitarea
fiecãrui liceu ºi prezentarea
ofertei educaþionale direct ºi
nemijlocit beneficiarilor, adicã
fiecãrei clase de elevi, asocia-
te fiind discuþii ºi explicaþii pe
marginea posibilitãþilor de
orientare ºcolarã ºi a exigen-
þelor impuse de tematica
admiterii, în funcþie de
specializãrile la care s-ar
preta profilul respectivei clase
de elevi.

Urmeazã “Zilele
Porþilor
Deschise”

Proiectul “Caravana
Învãþãmântului Oltean” va

continua cu evenimentul
“Zilele Porþilor Deschise”,
unde va fi prezentatã oferta
educaþionalã actualizatã
(cifra de ºcolarizare pentru
admiterea 2013-2014),
eveniment în cadrul cãruia
vor avea loc ºi simulãrile
Student pentru o zi! Proiec-
tul va începe cu prezentarea

ofertei educaþionale în
Slatina, judeþul Olt. Liceele
care vor fi vizitate de echipa
Centrului de Consiliere ºi
Orientare Profesionalã sunt:
Colegiul Naþional „Ion
Minulescu “, Colegiul Tehnic
Metalurgic, Colegiul Naþional
Economic „Petre S. Aure-
lian“, Colegiul Naþional

„Radu Greceanu “ºi Colegiul
Naþional Vocaþional „Nicolae
Titulescu “. Acest proiect va
continua cu evenimentul Zilele
Porþilor Deschise, unde va fi
prezentatã ºi cifra de ºcolari-
zare pentru admiterea 2013-
2014, eveniment în cadrul
cãruia vor avea loc ºi simulã-
rile Student pentru o zi!

Sâmbãtã, 16 februarie, ªcoala Gimna-
zialã nr. 22 “Mircea Eliade” din Craiova,
a sãrbãtorit “Ziua Porþilor Deschise”. În
aceeaºi zi, conducerea Inspectoratului
ªcolar General Dolj, a demarat campania
de informare ºi consultare a pãrinþilor cu
privire la înscrierea copiilor în clasa pre-
gãtitoare. Astfel, inspectorul ºcolar ge-
neral, Georgicã Bercea Florea, a rãspuns
tuturor întrebãrilor venite din partea pã-
rinþilor pe aceastã temã, explicând toto-
datã dorinþa Ministerului Educaþiei Naþi-
onale de organizare a clasei pregãtitoare
într-un mod cât mai flexibil, fie la ºcoa-
lã, fie la grãdiniþã, dar cu acelaºi curricu-
lum. În plus, se va þine cont de pãrerea
pãrinþilor, precum ºi de condiþiile existente
în fiecare unitate ºcolarã. Întrebat cu pri-

vire la apariþia Metodologiei privind în-
scrierea copiilor în clasa pregãtitoare,
inspectorul  ºcolar general a rãspuns cã
aceasta va apãrea la sfârºitul lunii martie
2013 dupã ce, în prealabil, va fi supusã
dezbaterii publice ºi va cuprinde, printre
altele, un calendar cu termene precise în
acest sens. Acþiunea s-a bucurat de un
real succes mulþumitã eforturilor condu-
cerii ºcolii gazdã, dar ºi a implicãrii unui
numãr foarte mare de cadre didactice.
Campania de informare ºi consultare va
continua ºi în alte unitãþi ºcolare din mu-
nicipiul Craiova ºi judeþul Dolj în scopul
unei cât mai bune informãri a pãrinþilor
cu privire la înscrierea ºi modul de des-
fãºurare a clasei pregãtitoare în anul ºcolar
2013-2014.

Centrul social pentru persoane vârst-
nice „Mitropolit Firmilian”, al Arhiepis-
copiei Craiovei, organizeazã în aceastã
perioadã o serie de activitãþi pentru be-
neficiari, în apropierea sãrbãtorii de 1
Martie, printre acestea numãrându-se
ºi confecþionarea unor cadouri pentru
nou - nãscuþii abando-
naþi de la Spitalul Ju-
deþean de Urgenþã din
Craiova.

Beneficiarii se întâl-
nesc de trei ori pe sãp-
tãmânã la centrul de pe
strada Mitropolit Fir-
milian nr. 3, pentru a
croºeta  mãrþ iºoare ,
botoºei ºi cãciuliþe,
acestea din urmã ur-
mând a fi dãruite nou
– nãscuþilor abando-
naþi de la spital Mãrþi-
ºoarele vor fi expuse
la Centrul social “Mi-
tropoli t  Firmil ian”.

“Aceastã iniþiativã a
apãrut din dorinþa
de a veni atât în
ajutorul beneficiari-
lor care se întâl-
nesc, socializeazã
ºi lucreazã, îmbi-
nând utilul cu plã-
cutul, dar în ace-
eaºi mãsurã în spri-
jinul celor care au

nevoie de noi, în cazul de faþã a nou –
nãscuþilor abandonaþi. Încercãm astfel
sã fim de folos celor aflaþi în nevoie ºi
ne bucurãm de înþelegerea ºi implica-
rea beneficiarilor centrului”, a declarat
Monica Mohanu, asistent social la Cen-
trul „Mitropolit Firmilian” din Craiova.
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O incursiune în lumea minunată a artei sunetelor propune, astăzi, Filarmonica „Oltenia”,
cu prilejul a două lecţii de muzică – de la orele 10.45 şi 13.00 – organizate, sub genericul
„De la ritm la melodie”, în cadrul proiectului „Filarmonica pentru copii şi tineret”. Îşi dau

concursul Dorinel Vasile (pian), Bogdan Pop (percu-
ţie) şi Eduard Boangiu (chitară), coordonator muzical
fiind Marius Hristescu.

«Tinerii melomani vor descoperi unele „taine” ale lim-
bajului muzical (măsuri, ritmuri, melodii), fiind invitaţi să
cânte şi să „bată” diferite ritmuri. Accesibilitatea şi atrac-
tivitatea concertului vor fi sporite prin creionarea sonoră
a unei paralele între creaţia cultă (clasică) şi muzica uşoa-
ră (tango, vals), precum şi prin realizarea unui scurt po-
pas în „atmosfera” muzicală nonconformistă a unei dis-
coteci», au precizat reprezentanţii Filarmonicii „Oltenia”.

La lecţii şi-au anunţat participarea elevi şi cadre di-
dactice de la Colegiile Naţionale „Fraţii Buzeşti” şi „Şte-
fan Velovan”, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Liceul
„Traian Vuia”, Şcolile Gimnaziale „Mihai Eminescu” şi
„Mircea Eliade”.

S-a deschis Salonul Municipal de Artă
În organizarea Muzeului de Artă din Cra-

iova şi Uniunii Artiştilor Plastici din Româ-
nia – Filiala Craiova, la Galeria „ARTA” s-a
deschis, sâmbătă seara, Salonul Municipal
de Artă. Expoziţia prezintă cele mai recente
lucrări ale artiştilor profesionişti craioveni,
invitaţi speciali fiind artişti din judeţul Olt –
Caracal, Balş şi Corabia.

Între cei peste 50 de expozanţi se numără
Alexandru Pascu, Ovidiu Bărbulescu, Emil
Bănuţi, Silviu Bârsanu, Gabriel Bratu, Gheor-
ghe Ciuc hete, George Crăciunoiu,  Ana
Curcă, Cristian Dincă, Ioana Fluieraşu, Ga-
briel Giodea, Rozalia Martin, Dan Nica, Con-
stantin Niculescu, Emilian Nuţu, Victor Pâr-
lac, Cornelia Petrescu, George Păunescu, Vio-
rel Penişoară, Nicolae Predescu, Dan Purcă-
rea, Alfred Rece, Lucian Rogneanu, Dardu
Rizeanu, Iulian Segărceanu, Cătălin Solcan,
Aurora Speranţa, Mihail Trifan, Paul Tudor,
Marcel Voinea, Cristian Volcinschi ş.a.

Salonul Municipal de Artă va rămâne des-
chis până pe data de 14 martie, accesul la
Galeria „ARTA” fiind liber pentru public. Iubi-
torii de artă vor fi invitaţi, apoi, la expoziţia
personală de pictură a artistului Victor Pârlac.

Ludoteca „Aman”:
În lumea poveştilor
lui Ion Creangă

Dat fiind faptul că proiectul „Cărticica pentru prichindei
şi copii mai măricei”, derulat de Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman”, se adresează preşcolarilor şi şcolari-
lor din ciclul primar, pentru perioada 18-21 februarie a fost
aleasă ca temă „Neasemuitul povestitor Ion Creangă”.

«Micuţii vor afla câteva date din viaţa şi opera scriitorului,
despre prietenia dintre el şi alţi scriitori români ai vremii şi vor

audia fragmente din opera sa în lectura molcomă a marelui Mihail Sadoveanu. Bibliotecarele
au pregătit şi proiecţii din „Amintiri din copilărie” pentru cei mai mărişori, iar pentru prichin-
dei – desene animate inspirate din opera autorului. De asemenea, la Ludotecă se va deschide
o expoziţie de carte», au precizat reprezentanţii bibliotecii doljene.

Vor trece pragul instituţiei copii de la Grădiniţele „Phoenix” şi „Otilia Cazimir”, Şcoala
Gimnazială „Alexandru Macedonski”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” (astăzi), Şcoala Gim-
nazială „Sf. Dumitru”, Colegiile Naţionale „Elena Cuza” şi „Carol I” (mâine, 19 februarie),
Grădiniţa „Traian Demetrescu”, Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, Colegiile Naţionale „Elena
Cuza” şi „Fraţii Buzeşti” (20 februarie), Grădiniţa „Ethos”, Şcoala Gimnazială „Mihai Vitea-
zul” şi Colegiul Naţional „Carol I” (21 februarie).

Este o şansă să îl asculţi pe Liviu Pruna-
ru în concert, iar aceasta s-a tot ivit în ulti-
mii ani pentru craioveni. În 2011, spre exem-
plu, în decurs de nici o lună, violonistul a
urcat de trei ori pe scena Filarmonicii „Olte-
nia”: pe 16 septembrie, într-un concert în
cadrul Festivalului „George Enescu”, pe 6 oc-
tombrie, cu prilejul „Duelului viorilor”, apoi
pe 7 octombrie, alături de Orchestra Simfo-
nică a acestei instituţii, condusă de dirijorul
Konrad von Abel, din Germania. Anul tre-
cut,  pe 5 octombrie, Liviu Prunaru a des-
chis  noua s tagiune a Filarmonic ii, într-un
conc ert simfonic sub conduc erea muzica-
lă a lui Mihail Agafiţa,  dirijor al Filarmonicii
Naţionale a Republicii Moldova. Evenimen-
tul a fost precedat de fes tivitatea de înmâ-
nare a titlului de Cetăţean de Onoare al Cra-
iovei, pe c are Liviu Prunaru a declarat că
se s imte onorat să îl primească.

Violonistul va urca, din nou, pe scena
Filarmonicii „Oltenia” săptămâna viitoare –
mai precis pe 27 februarie –, când, de la ora

În deschiderea stagiunii 2012-2013 a Filarmonicii „Oltenia”, muzicianul Liviu Prunaru
a primit de la primarul Lia Olguţa Vasilescu titlul de Cetăţean de Onoare al Craiovei.

Reputatul violonist Liviu Prunaru
revine pe scena Filarmonicii „Oltenia”

Craiove an de  origine,
din toamna anului trecut
Cetăţean de Onoare al ora-
şului, în prezent cu o ca-
rieră internaţională în pli-
nă ascensiune –  este con-

certmaestru al reputatei Orchestre Regale Concertgebouw din Amsterdam (Olan-
da), un reputat profesor de vioară, dar şi director artistic al prestigioasei Acade-
mii „Yehudi Menuhin” din Gstaad (Elveţia) –, Liviu Prunaru va reveni, în cu-
rând, pe scena Filarmonicii „Oltenia”. Melomanii îl vor putea asculta cu prilejul
recitalului extraordinar din 27 februarie, dar şi al unui concert vocal-simfonic
anunţat în prima zi a lunii martie. Rămâne de văzut dacă va aduce cu sine şi
valoroasa vioară – un Stradivarius „Pachoud” de la 1694 – cu care a uimit în
turneul naţional „Duelul viorilor” sau va alege să cânte cu alt instrument.

19.00, va susţine, în cadrul s tagiunii de
muzică de cameră, un extraordinar recital
împreună cu pianistul Mihai Ungureanu. Cei
doi vor interpreta Sonata nr. 18 în Sol ma-
jor, K. 301 (K. 293a), de W.A. Mozart, So-
nata nr. 7 în Do minor, op. 30/2, de L. van
Beethoven, Sonatina în Re major, D 384 (op.
posth. 137, nr. 1), de F. Schubert, şi Sonata
nr. 3 în Re minor, op. 108, de J. Brahms.

Pe 1 martie îl va readuce în faţa meloma-
nilor craioveni concertul vocal-simfonic
„Triada de aur a clasicismului vienez”, pre-
zentat împreună cu Orchestra Simfonică şi
Corala Academică ale Filarmonicii craiove-
ne, sub bagheta dirijorală a maestrului Ro-
meo Rîmbu. Liviu Prunaru va interpreta cu
acest prilej Concertul în Do major pentru
vioară şi orchestră, Hob.: VIIa/1, de Jo-
seph Haydn. Programul va mai cuprinde
Uvertura „Egmont”, op. 84, de Ludwig van
Beethoven, şi, în primă audiţie, Missa în Do
major, K. 167 (Missa Trinitatis) pentru cor
şi orchestră, de Wolfgang Amadeus Mozart.

„De la ritm la melodie” –
lecţie de muzică pentru copii

Marius Hristescu a absolvit Liceul de Artă din Craiova,
oraşul său natal. Pregătirea muzicală a continuat-o la Universi-
tatea de Muzică din Bucureşti, unde a studiat, în paralel, trei
dintre secţiile acesteia: compoziţie, dirijat cor academic şi diri-
jat orchestră. În anul 2000 a absolvit cursul de studii aprofun-
date (master) în Stil şi Limbaj Compoziţional, la clasa prof.
Ştefan Niculescu. În anul 2002 a obţinut o bursă de studii la
Accademia Marciana din Veneţia, iar în 2005 – o bursă de cer-
cetare muzicologică la Roma. Dirijor al Teatrului Liric „Elena
Teodorini” din Craiova (2001-2009) şi director artistic al Filar-
monicii „Oltenia” (2009-2012), Marius Hristescu este o pre-
zenţă constantă pe scenele principalelor instituţii de cultură din
ţară, în dubla ipostază de dirijor şi orchestrator. În calitate de
compozitor şi orchestrator, artişti valoroşi ai momentului din industria muzicală românească
i-au solicitat colaborarea: maestrul Tudor Gheorghe, Nicu Covaci (Phoenix), Loredana Gro-
za, Florin Piersic, Ştefan Bănică jr., Linda, Paula Seling ş.a.
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Justiþia argentinianã a con-
damnat 7 persoane la închisoa-
re pe viaþã ºi alte 6 la pedepse
între 3 ºi 25 de ani pentru cri-
me contra umanitãþii comise în
perioada dictaturii militare ar-
gentiniene (1976-1983), a anun-
þat sâmbãtã, 16 februarie a.c.,
Centrul de informaþii judiciare
(CSJ), aparþinând Curþii Supre-
me. Aceºti foºti responsabili ai

Armatei, Marinei, precum ºi
prefecþi, au fost gãsiþi vinovaþi
de crimã calificatã, de privãri
ilegitime de libertate ºi tortura-
rea a 69 de persoane, abuzuri
perpetuate în rândul angajaþilor
navali din oraºul Mar Del Plata,
la 400 km sud de Buenos Aires.
Potrivit sentinþelor din 15 fe-
bruarie a.c., condamnaþi la în-
chisoare pe viaþã sunt: genera-

lul Alfredo Arrillaga, ofiþerii de
marinã Juan Jose Lombardo,
Raul Alberto Marino, Roberto
Pertusio, Rafael Guinazu, Jose
Lodigiani ºi Mario Forbice, toþi
pensionaþi. Ofiþerii de marinã
Justo Ortiz, Julio Falcke ºi An-
gel Ragedo au fost condamnaþi
la 25, respectiv 14 ºi 12 ani de
închisoare, iar prefecþii Juan
Mosqueda ºi Ariel Silva, la 14

ºi 10 ani. Ofiþerul de ma-
rinã Juan Guyot a primit
3 ani. Ministerul Public ºi
pãrþile civile au cerut anu-
larea arestului la domici-
liu pentru 12 din cei 13
condamnaþi, Alfredo Ar-
rillaga fiind deja deþinut
într-o închisoare obiºnui-
tã. În acest proces inten-
tat de familiile victimelor,
ONG-ul „Bunicile pieþei
Mai” ºi Adunarea perma-
nentã pentru drepturile
omului din Mar Del Plata,
16 persoane, în total, din-
tre care douã au murit în
timpul instrumentãrii do-
sarului ºi al treilea a fost
declarat inapt din motive

de sãnãtate, au compãrut în
faþa judecãtorilor. Dupã un de-
ceniu de proceduri, care au ur-
mat abrogãrii, în 2003, a legii
amnistiei, s-a fãcut dreptate.
Circa 30.000 de opozanþi au
dispãrut în timpul dictaturii, po-
trivit organizaþiilor umanitare, ºi
milioane de argentinieni au ple-
cat în exil. La 24 martie 1976,
în urma unei lovituri de stat,
generalul Videla a instituit o juntã
formatã dintr-un reprezentant al
Marinei, un altul al Armatei te-
restre ºi un altul al Aviaþiei. Pa-
tru junte militare s-au succedat
pânã în 1983, regimul fiind res-
ponsabil inclusiv de rãzboiul
Malvinelor cu Marea Britanie.
Numeroºi militari apropiaþi na-
zismului i-au obligat pe cei dis-
pãruþi (desaparecidos), încarce-
raþi în centre clandestine de de-
tenþie, sã asculte discursurile lui
Hitler. Dupã 1983, Argentina se
reîntoarce la democraþie ºi pre-
ºedintele Raul Alfosin va ges-
tiona o tranziþie democraticã ºi
un proces al juntei, dar genera-
lii vor fi amnistiaþi de preºedin-
tele Carlos Menem.
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Facebook, operatorul celei mai
mari reþele de socializare la nivel
mondial, cu peste un miliard de
membri, colaboreazã cu FBI pen-
tru dovedirea unui atac informatic
asupra sa, potrivit unor persoane
apropiate situaþiei, transmite Blo-
omberg. Compania a anunþat, vi-
neri, cã luna trecutã a fost þinta
„unui atac sofisticat”, fãrã sã pre-
cizeze de unde a pornit acesta.
Anchetatorii nu au gãsit dovezi cã
datele utilizatorilor ar fi fost com-
promise, a anunþat Facebook pe
site-ul propriu. Facebook se con-
fruntã deseori cu tentative de cre-

Atac informatic fãrã precedent
asupra Facebook

Conclavul pentru alegerea suc-
cesorului Papei Benedict al XVI-
lea ar putea începe înainte de data
prevãzutã - 15 martie - dacã toþi
cardinalii electori se vor afla la
Roma, a spus purtãtorul de cuvânt
al Vaticanului, Federico Lombardi,
semnaleazã EFE. Potrivit acestu-
ia, constituþia apostolicã „Universi
dominici gregis” situeazã data în-
ceperii unui conclav dupã 15 sau
20 de zile de la data când postul
rãmâne vacant, pentru ca membrii
conclavului sã poatã ajunge la

Conclavul pentru alegerea
noului papã ar putea începe

înainte de 15 martie

Mii de bulgari au ieºit ieri în stradã pentru
a protesta faþã de costurile mari ale facturii la
energie electricã, potrivit Agerpres. Acþiuni
de protest au avut loc în peste 35 de oraºe
din întreaga þarã. Cei mai mulþi au fost pro-
testatarii din Varna (estul þãrii), unde circa
10.000 de persoane au blocat circulaþia din
centrul oraºului, precum ºi peste un pod care
reprezintã singura legãturã între partea de nord
ºi cea de sud a litoralului bulgãresc. Între
3.000 ºi 5.000 de persoane s-au strâns în faþa
Ministerului Economiei ºi Energiei de la So-
fia, au defilat pe strãzile din centrul oraºului
ºi apoi, în piaþa parlamentului, au organizat
un miting. Proteste de amploare au fost  or-
ganizate ºi la Plovdiv (sud) ºi Blagoevgrad
(sud-vest). La Sofia, mulþimea scanda „ma-
fie” ºi „demisie”. Participanþii ºi-au incendiat
facturile pentru ianuarie ºi purtau pancarde
pe care era scris „Nu sclaviei din energie”,
„Oamenii împotriva mafiei”, „Ocupanþii ener-
getici – afarã”. Organizatorii au acordat gu-
vernului un ultimatum de o sãptãmânã pen-
tru a le îndeplini cererile, principala revendi-
care fiind renaþionalizarea celor trei societãþi
de distribuþie a energiei electrice, deþinute în
prezent de companiile cehe CEZ ºi Energo-

Pro ºi cea austriacã EVN. Aceastã iniþiativã
este sprijinitã în primul rând de partidele na-
þionaliste Ataka ºi VMRO, dar ºi, mai recent,
de Partidul Socialist bulgar, princi-
pala formaþiune de opoziþie. Pro-
testele, care continuã de mai bine
de o sãptãmânã, au loc cu doar
câteva luni înainte de alegerile par-
lamentare din iulie. Duminica tre-
cutã, zeci de mii de locuitori din
15 oraºe din þarã au ieºit pe strãzi.
Guvernul a încercat sã arate cã se
implicã în reducerea preþurilor. Pre-
mierul Boiko Borisov a solicitat,
sãptãmânã trecutã, ca toate insti-
tuþiile competente sã verifice acti-
vitatea societãþilor de distribuire a
energiei electrice, precum ºi a co-
misiei de stat de reglementare în
domeniul energiei ºi apei. La rân-
dul sãu, procurorul general Sotir
Þaþarov afirmat, joi, cã Parchetul
nu numai cã va verifica activitatea
celor trei societãþi din domeniul dis-
tribuþiei energiei, ci ºi modul în care
acestea au fost privatizate, în urmã
cu mai bine de 10 ani. „Este im-

portant sã vedem ce angajamente ºi-au asu-
mat aceste societãþi în momentul privatizãrii
ºi dacã le respectã”, a subliniat Þaþarov.

Mii de bulgari protesteazã faþã de costurile mari ale facturii de energie electricã

Roma. „Dacã toþi însã ajung îna-
inte, se poate anticipa (conclavul)”,
a explicat Lombardi, potrivit cãru-
ia mai multe informaþii asupra
acestei eventualitãþi vor fi oferite
în urmãtoarele zile. Benedict al
XVI-lea se va deplasa, la 28 fe-
bruarie, imediat dupã demisie, la
reºedinþa apostolicã din Castel Gan-
dolfo, unde va rãmâne douã luni,
pânã ce se vor termina lucrãrile de
renovare la mãnãstirea din Cetatea
Vaticanului, unde se va retrage, a
mai spus purtãtorul de cuvânt.

are a unor breºe în securitatea da-
telor ºi are o echipã dedicatã de-
tectãrii ºi reacþionãrii la asfel de
atacuri. Compania plãteºte, totoda-
tã, programatori externi care ajutã
la identificarea actelor ostile. „De
îndatã ce am descoperit prezenþa
atacului, am remediat toate com-
puterele infectate, am informat
autoritãþile ºi am început o investi-
gaþie de amploare, care este în des-
fãºurare. Atacul informatic a in-
fectat laptop-uri ale angajaþilor Fa-
cebook, atunci când aceºtia au vi-
zitat un site al companiei, ºi a afec-
tat ºi alte companii.

Douã avioane uºoare,
interceptate deasupra
staþiunii unde era Obama

Douã avioane uºoare au
fost interceptate în spaþiul
aerian securizat instaurat în
zona staþiunii din Florida
unde preºedintele SUA,
Barack Obama, ºi-a petrecut
sfârºitul de sãptãmânã,
jucând golf cu câþiva prieteni.
Primul avion, un aparat uºor
de tip Cessna 152, a pãtruns
în zona interzisã sâmbãtã
dupã-amiazã, deasupra
staþiunii Palm City, a declarat
locotenent-colonelul Mike
Humphreys, informeazã CNN.
Comandamentul nord-ameri-
can de apãrare aerianã a
trimis un avion de vânãtoare
F-16 ºi un elicopter al Pazei
de Coastã pentru interceptarea
aparatului. Avionul F-16 a
escortat aparatul Cessna pânã
la aerodromul Witham. Dupã
cinci ore, avioane F-16 au
fost trimise pentru intercepta-
rea unui Lancair 320, un
aparat ultrauºor. Cele douã
incidente sunt anchetate de
Secret Service ºi de Adminis-
traþia pentru securitatea
transporturilor.

Concedieri la cotidianul
Washington Post

Cotidianul american „Wa-
shington Post” va concedia
câteva zeci de angajaþi,
încercând prin acest proces de
restructurare sã îºi reducã
cheltuielile. Concedierile au
fost anunþate prin intermediul
unui mesaj intern de cãtre
Shailesh Prakash, vicepreºe-
dinte Digital Product Develop-
ment ºi Chief Information
Officer (CIO), potrivit cãruia,
începând cu 30 aprilie 2013,
vor fi eliminate din organigra-
mã mai multe locuri de muncã,
iar angajaþii afectaþi de
aceastã restructurare au fost
deja notificaþi, informeazã
huffingtonpost.com. Deºi nu a
fost fãcut public numãrul
locurilor de muncã restructura-
te, potrivit unor surse din
redacþia „Washington Post”,
54 de persoane vor fi conce-
diate. De aceastã decizie a fost
afectatã întreaga echipã a
departamentelor care se
ocupau de proiecte IT ºi de
aplicaþii pentru dispozitive
mobile. Angajaþii departamen-
telor editoriale nu au fost
afectaþi de restructurare.

Cel puþin ºapte morþi în mai
multe atentate la Bagdad

Mai multe atacuri cu
maºini-capcanã au avut loc
ieri în cartiere ºiite din
Bagdad, soldându-se cu
moartea a cel puþin ºapte
persoane ºi rãnirea altor 40,
anunþã surse medicale ºi din
cadrul serviciilor de securita-
te. Trei maºini-capcanã au
explodat în cartierul Sadr
City, a patra la al-Amin ºi a
cincea în Al-Husseiniyah.
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Anunþul tãu!
Doamna Cojocaru Ligia Elena, domici-
liatã în Craiova, bld. “Dacia” nr. 72, bloc
F10, scara 2, apartament 1, judeþul
Dolj, având calitatea de angajatã a
DGFP Dolj, este convocatã sã se pre-
zinte în data de 20.02.2013, ora 11.00,
la Comisia de Disciplinã din cadrul Di-
recþiei Generale a Finanþelor Publice
Dolj, cu sediul în Craiova, strada “Mi-
tropolit Firmilian” nr. 2, judeþul Dolj la
Serviciul juridic – etajul 3, în calitate
de persoanã împotriva cãreia au fost
formulate sesizãrile, în vederea efe-
cuãrii cercetãrii administrative, în ur-
mãtoarele cauze având ca obiect aba-
teri disciplinare: - dosarul nr. 1/CD/
2013, privind sesizarea nr. 67867/
21.01.2013; - dosarul nr. 7/CD/2013,
privind sesizarea nr. 68973/07.02.2013;
- dosarul nr. 8/CD/2013, privind sesi-
zarea nr. 69255/12.02.2013. Aceastã
convocare este efectuatã în temeiul
art. 251, alin. 2 din Codul Muncii. Aveþi
posibilitatea de a consulta dosarele
cauzei la Comisia de Disciplinã din ca-
drul DGFP Dolj – la Serviciul Juridic.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca mena-
jerã. Telefon: 0720/
799.847; 0751/911.417.
Persoanã serioasã,
nefumãtoare, do-
resc sã îngrijesc co-
pil (menaj) sau bã-
trâni. Telefon: 0771/
563.087.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon:
0768/357.485.
Ofer serviciu ca bonã.
Telefon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.
Caut femeie îngrijire
bãtrânã intern. Tele-
fon: 0729/951.222.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane
ºi colete ROMÂNIA –
ITALIA (MILANO). Ple-
carea este vinerea
cu plasare la destina-
þie. Ofer ºi cer maxi-
mã seriozitate. Con-
tact: 0763/362.205;
+393/284.662.997.

Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de cali-
tate la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist ma-
rochinãrie. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garso-
nierã etaj 1, zona Ciu-
percã. Telefon: 0723/
223.658.
Vând camerã cãmin
Bariera Vâlcii (Spiact).
Telefon: 0251/328.244;
0760/884.433.
Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil.
Telefon: 0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat Ro-
vine. Telefon: 0741/
252.102, dupã ora
17.00.
Vând apartament 2 ca-
mere în centru. Tele-
fon: 0351/809.691;
0770/682.554.

Vând apartamnet 2 ca-
mere decomandate,
balcon mare, cu puþi-
ne îmbunãtãþiri, zona
Ciupercã etaj 4/10.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/459.222.
Particular, vând apar-
tament decomandat,
îmbunãtãþiri, zona SIF,
43.000 euro. Telefon:
0754/473.757.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, li-
ber, parchet lemn, Va-
lea Roºie, vis-a-vis de
Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament în
Craioviþa Nouã, su-
perîmbunãtãþit, cen-
tralã 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, îmbunãtãþiri, cu
3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri,
P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal. 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. Tele-
fon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat,
zonã centralã. Telefon:
0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3
camere semideco-
mandate + WC de
serviciu, 70 mp, et. 2,
cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon: 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 (schimb) aparta-
ment 3 camere, Geor-
ge Enescu, parter, cu
2 camere + diferenþã
imobil, ultra-îmbunãtã-
þit, este pretabil firmã.
Telefon: 0725/533.042;
0771/510.726.
Vând sau schimb 3 ca-
mere Calea Bucureºti
cu 2, comfort I, etaj in-
ferior, plus diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bu-
cureºti, etaj 2/4. Tele-
fon: 0762/047.095.
Particular, vând apar-
tament 3 camere, 4/4,
Rotonda, gresie, faian-
þã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon:
0758/063.773.
Particular, vând apar-
tament 3 camere de-
comandate, termopan,
uºã metalicã, centralã,
izolaþie termicã, Craio-
viþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament 4
camere, Mercur. Te-
lefon: 0724/804.875.

CASE
Casã 4 camere, bucã-
tãrie, baie, beci, supra-
faþã 108 mp, teren 275
mp, gaze, apã, încãl-
zire centralã, Aleea 6
Brestei. Telefon: 0725/
505.424.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera
Vâlcii, strada Ramuri
62 – 60.000 euro. Te-
lefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Ple-
niþa. Telefon: 0742/
608.092.
D+P, 6 camere, pivni-
þã, utilitãþi, teren 1300
mp anexe (3 camere
cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.
Vând casã Zãval, Co-
muna Gighera - Dolj.
Telefon: 0757/624.843.

Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5
camere, baie cu boi-
ler electric, curte
mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã
construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0760/295.905.
Vând casã în comuna
Brãdeºti, sat Brãdeºtii
Bãtrâni. Telefon: 0743/
888.255.
Vând casã + 365 mp
teren pretabil amena-
jare comercialã Piaþa
Chiriac. Telefon: 0722/
226.413.
Vând casã 800 mp te-
ren, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând sau închiriez
casã boiereascã pre-
tabil firmã sau labora-
tor analize zonã cen-
tralã. 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 gospo-
dãreºti + locul casei în
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1, preþ
100.000 negociabil.
Telefon: 0253/466.520;
0751/400.571 ºi 0721/
502.557.
Vând casã bunã cu
anexe, teren intravi-
lan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat
Stoiceºti. Telefon:
0244/312.070; 0722/
963.871.
Vând casã demola-
bilã + teren 379 mp,
zonã bunã. Telefon:
0251/531.238; 0351/
457.919, seara.
Vând casã, cartierul
Romaneºti. Telefon:
0740/794.854.
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Vând casã Craiova
3 camere, l iberã,
toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã ºi mobilã
+ teren 600 mp car-
tier Romaneºti, stra-
da Aleea Târgului nr.
26. Telefon: 0251/
428.437.
Vând casã P+M, beci
ºi teren cu gard beton
Braniºte, comuna Po-
dari. Telefon: 0745/
350.029.
Vând urgent! Casã 6
camere, modernizatã,
cu puþ american ºi
4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Li-
vezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere
str. Rãºinari, dependin-
þe, gaz, apã, canal,
curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negocia-
bil. Informaþii la telefon:
0723/537.111.
Vând casã bãtrâneas-
cã cu teren intravilan
1000 mp la intrarea în
Palilula, comuna Bu-
covãþ, cadastru, apã,
asfalt, 12 euro/mp, po-
sibilitate parcelare în 2
loturi. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã netermina-
tã Craiova, Centura
de Nord, teren 1560
mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte
Braniºte comuna Po-
dari. Telefon: 0745/
350.029.
Vând casã Caraula
preþ 45.000 lei, nego-
ciabil. 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, bu-
cãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb
cu apartament 3 sau
4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul ca-
sei oraº Novaci – Gorj,
str. „Dumbrava” nr. 1. Te-
lefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/
466.520.
Vând casã, comuna
Leu. Telefon: 0753/
534.617.

TERENURI
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
bãtrâneascã pentru
demolare, cu cadastru
fãcut la 11 km de Cra-
iova – intravilan. Ce-
dez 4200 m2  tren ex-
travilan – pentru repa-
raþii casã. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Tele-
fon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând pãdure PO-
PEªTI – VÂLCEA. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând  teren zona Tri-
bunal Judeþean, str.
“Iancu Jianu”. Tele-
fon: 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.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

Vând teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard de beton + con-
strucþie 500 mp. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor), negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
1,9 TDI, fabricaþie
2000, înmatriculatã în
Bulgaria. Preþ 3400
Euro negociabil. Tele-
fon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C
1.2., 2002, benzinã,
comenzi volan, 5 uºi,
anvelope noi varã, în-
scris în RO, taxele la
zi, preþ negociabil
2500 euro. Telefon:
0763/803.708; 0765/
476.042.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Tele-
fon: 0761/647.718.
Mitsubishi Galant
GLSTD diesel, fab.
96 închidere centra-
lizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, cli-
mã, CD, 289.000 km,
înmatriculatã în Bul-
garia, stare de func-
þionare, 700 euro,
negociabil. Telefon:
0769/682.917.
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.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând plitã aragaz elec-
tric, masca Mercedes
190D, radiator, roatã
cauciuc rezervã. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând canistrã alumi-
niu 20 litri, ansamblu
ax volan cu pedaliere
ºi contact cu cheie Da-
cia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau
butelie, arzãtoare
gaze sobã, redactor
tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.

Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pã-
lãrie fetru nr. 55 nouã –
60 lei; telefon fix cu nu-
mere – 25 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0351/447.472;
0764/060.657.
Vând vin alb, roºu ºi
negru. Telefon: 0744/
673.063.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând cositoare rota-
tivã 1,90 lãþime ºi
plug PP2 pentru trac-
tor U 45. Telefon:
0757/624.843.
Vând pianinã Golter-
mann. Telefon: 0746/
241.210.
Vând 80 acþiuni la
Reloc. Telefon. 0351/
459.222.

Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea,
ºifonier, vitrinã, bufet,
aspirator. 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 naþio-
nale. Telefon: 0351/
459.222.
Vând convenabil cãrþi
beletristice, timbre fi-
latelice, serii comple-
te neºtampilate, Spa-
nia, Cuba, Iran, Ro-
mania. 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 oi convenabil. Te-
lefon: 0251/451.716.
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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
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

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

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând rãsad de tranda-
firi toate culorile ºi lean-
dru culori alb ºi frez.
Telefon: 0351/430.880.
0762/278.639.
Vând 2 roþi cu jenþi la
4 gãuri pt. Opel Astra
F Caravan, montate
cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14.
Preþ 100 lei/buc. Tele-
fon: 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 ae-
rul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, ste-
rilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi
ºi ghete piele militari,
piese dacia noi, com-
binã muzicalã stereo
205 nouã, piei bovinã
argãsite, 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 pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vai-
land 26 kw, membra-
nã, apã caldã, defec-
tã. 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 þeavã ºi
butoi galvanizat pen-
tru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3  canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.

Vând avantajos ºifo-
nier, vitrinã, maºini
de cusut, covoare, în-
cãlzitor pe gaze, in-
stant apã pe gaze,
haine din piele. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neocla-
sic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diametru
38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor
Dacia 1100 nouã. Te-
lefon: 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 me-
tal, piscinã copil, co-
vor 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 cen-
tralã 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 pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºimineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 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. Telefon:
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 sufrage-
rie lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servan-
tã 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.
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, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri
cu butelie, alternator
12V nou, delcou  mo-
tor Dacia nou. Tele-
fon: 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 uºi ºi ferestre
cu geam. Telefon:
0351/170.645.
Vând motor, motosa-
pã Honda, echipa-
ment vânãtoare din
piele, hidrofor pentru
irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea
berii, þinutã în butoi de
dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de came-
rã, balcon, în ghiveci
ºi rãsad de muºcate
cu floare bãtutã, alb,
frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-
de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antre-
nare manualã, nou,
1000 RON, negocia-
bil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã,
putinã 500 l, butoi
700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând aparat de sudu-
rã semiautomat, flux
argon, marca Telelwin,
plus mascã profesio-
nalã electronicã, preþ
1.500 lei ºi picamer
marca Bosh preforator
ºi demolator la preþul
de 1.500 lei. Telefon:
0769/880.705.
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Vând maºinã tricotaj
mare. Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând 100 baniþe
grâu nou, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0765/291.623.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – garso-
nierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr dormitor
sculptat, canapea, fo-
tolii mãsuþã hol. Tele-
fon: 0761/824.947.
Caut cumpãrãtor sau
investitor pentru o
microfermã de flori:
trandafiri, zambile,
frezii ºi pepinierã
pomi fructiferi, cultu-
rã de cãpºuni în sere
sau solarii. Telefon:
0351/430.880.
Caut  beneficiar pen-
tru închiriere sau trans-
port de mãrfuri diver-
se din judeþ sau þarã.
Posed Dacia Papuc
cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, cea-
suri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, ar-
gintãrii, sãbii, obiec-
te regaliste, acte, an-
tichitãþi. Telefon:
0723/926.322.
Cumpãr oglindã
mare, NU dreptun-
ghiularã. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
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 co-
mercial 53 mp, str.
“Amaradia” nr. 56,
parter bloc (fosta
Cofetãrie Amaradia)
5 Euro mp. Telefon:
0744/550.349.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Ofer spre închirie-
re apartament 2 ca-
mere, decomanda-
te, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, mi-
crocentralã, aer
condiþionat. Tele-
fon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti
(zona Institut), com-
plet mobilatã ºi uti-
latã. Telefon: 0764/
855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Te-
lefon: 0720/863.286.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.

Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 came-
re, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã,
tot confortul, 250
euro. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã
bulevardul „1 Mai”. Te-
lefon: 0785/886.507.
Primesc fete în gaz-
dã, la bloc, lângã Me-
dicinã. Telefon: 0770/
300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mo-
bilat ºi utilat. Telefon:
0723/207.953.
Închiriez pe termen
lung apartament ºi
pivniþã (depozit ma-
teriale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craio-
va. Telefon: 0757/
082.201.
Primesc fete sau bãieþi
în gazdã la bloc. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriez casã, zona
Spitalul nr. 1, preta-
bil depozit policlinicã
privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Tele-
fon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani,
fãrã obligaþii, cu ser-
viciu în Craiova,
caut doamnã pentru
prietenie sau cãsã-
torie. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. 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
Maglavit sã sune la
0721/995.405 pentru
recuperare terenuri
agricole.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar
pensionar, doresc, con-
tra retribuþie, doamnã
pentru companie ºi în-
grijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdutã carte de
identitate pe numele
STOICU ION, cu seria
GA, nr. 786382. Se de-
clarã nulã.
COMEMORÃRI

CU ADÂNCÃ DURE-
RE ªI LACRIMI ÎN
OCHI AMINTIM CE-
LOR CARE AU CU-
NOSCUT-O ªI IUBIT-
O PE MIRELA CHI-
ªAMERA (GENOIU)
CÃ AU TRECUT 26
DE ANI DE CÂND CHI-

PUL BLÂND, MEREU
ZÂMBITOR, NU-L
VOR UITA NICIODA-
TÃ ªI ÎI VOR PÃSTRA
VEªNICA AMINTIRE.
FAMILIA GENOIU,
CHIªAMERA ªI JIA-
NU LUCIAN. DUM-
NEZEU SÃ O ODIH-
NEASCÃ ÎN PACE!

CONDOLEANÞE
ING. ROªU THEODOR,
ING. FLOREA ION, EL.
PÃNESCU ION ªI CO-
LEGII DIN DEPARTA-
MENTUL MARKETING
EXPORT-IMPORT
ELECTROPUTERE,
DELPÂNG TRECEREA
ÎN NEFIINÞÃ A DOM-
NULUI ING. TOMA
GHEORGHE, SPECIA-
LIST ªI PROFESIO-
NIST ÎN DOMENIUL
PROIECTÃRII FABRI-
CAÞIEI ªI REPARÃRII
TRANSFORMATOA-
RELOR DE PUTERE ªI
AL CELOR CU DESTI-
NAÞII SPECIALE, CO-
LABORATOR NEPRE-
ÞUIT ÎN PROMOVA-
REA EXPORTULUI
ACESTOR PRODUSE
CARE AU ADUS FAIMA
UZINEI CRAIOVENE
ªI MUNICIPIULUI PE
TOATE MERIDIANE-
LE LUMII ªI TRANS-
MIT FIULUI ªI FAMI-
LIEI SINCERE CON-
DOLEANÞE! DUMNE-
ZEU SÃ-L ODIHNEAS-
CÃ ÎN LINIªTE ªI PACE!
FIE-I ÞÃRÂNA UªOA-
RÃ! SÃ-I PÃSTRÃM
ETERNÃ AMINTIRE!



luni, 18 februarie 2013 cuvântul libertãþii / 15

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
sp   rt

A devenit deja banal ca dupã
fiecare meci al Barçei, argentinia-
nul Lionel Messi sã-ºi mai treacã
în cont câte una sau chiar mai mul-
te performanþe. Însã ultima dintre
acestea este cu adevãrat remarca-
bilã. Sâmbãtã, în deplasarea de la
Granada (formaþie la care Torje a
jucat 77 de minute), Messi a egalat
situaþia de pe tabelã imediat dupã
pauzã ºi a izbutit astfel sã îºi trea-
cã în cont cea de-a 300-a reuºitã
personalã în tricoul blau-grana, în
toate competiþiile. Iar argentinianul
nu s-a oprit aici. A adus victoria
echipei sale, 2-1 în minutul 74, dintr-
o loviturã liberã.

Prin urmare, argentinianul a de-
venit primul fotbalist din istoria ca-
talanilor care atinge aceastã bornã,
la nici 8 ani de la cea dintâi reuºitã.
Aceasta venea pe 1 mai 2005, într-
un meci împotriva lui Albacete.

Totodatã, Lionel Messi a izbutit

Sub privirile lui Torje, „omul-superlativ” a lovit din nou

Messi a depãºit cota 300Messi a depãºit cota 300Messi a depãºit cota 300Messi a depãºit cota 300Messi a depãºit cota 300
în tricoul Barceloneiîn tricoul Barceloneiîn tricoul Barceloneiîn tricoul Barceloneiîn tricoul Barcelonei

Eliminarea din faza sferturilor de finalã
ale Cupei Africii, cu naþionala Coastei de
Fildeº, nu l-a împiedicat pe Didier Drogba
sã debuteze în forþã la Galatasaray, în

Drogba, gol ºi pasã decisivã
la debutul pentru Galata

partida de campionat, de vineri searã, cu
Akhisar, scor 2-1 în deplasare.

Introdus pe teren în minutul 63 în locul
lui Umut Bulut, ivorianul a avut nevoie de
numai cinci minute pentru a debloca tabela.

Atacantul de 34 de ani, care a semnat în
ianuarie un contract pe un an ºi jumãtate cu
liderul campionatului din Turcia, s-a înãlþat
dintre doi fundaºi ai gazdelor, reluând cu
capul la colþul lung. Dupã alte trei minute a
scãpat spre poarta adversã, realizând faza
golului marcat de Burak Yilmaz. Akhisar a
redus din diferenþã prin Vardar (85).

Cu aceastã victorie „leii” (43p) au
acumulat cu 8, respectiv 9 puncte mai mult
decât rivalele Beºiktaº ºi Fenerbahce, dar
fãrã a lua în calcul jocul celei din urmã cu
Trabzonspor, disputat asearã târziu, dupã
închiderea ediþiei.

Nu mai departe de miercuri, Didier
Drogba va avea prilejul sã debuteze la
Galatasaray ºi în Liga Campionilor, competi-
þie unde, în manºa tur a optimilor de finalã,
fosta adversarã a CFR-ului din grupe va
primi, la Istanbul, replica formaþiei lui
Ciprian Marica, Schalke 04.

Digi Sport 2
17:30 – Polo – Superliga Naþionalã:

Rapid – Steaua / 19:00 – BASCHET (F) –
Liga Naþionalã: ICIM Arad – CSM Satu
Mare / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei –
Siena – Lazio.

Digi Sport 3
16:00 – HOCHEI – Festivalul Olimpic al

Tineretului European: Rusia – Eveþia /
20:00 – HOCHEI – Festivalul Olimpic al
Tineretului European: Finlanda – Cehia.

Dolce Sport
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei –

Siena – Lazio.

Dolce Sport 2
17:00 – BASCHET (M) – Grecia:

KAOD – Olympiakos.

Sport.ro
22:00 – FOTBAL – Cupa Angliei

(optimi de finalã): Man. United – Reading.

Eurosport 2
12:00 – SCHI ACROBATIC – CM Soci

(Rusia): skiercross / 21:15 – FOTBAL –
Liga secundã germanã: Sankt Pauli – FC
Koln.

Campioana României, HCM Constanþa, a
fost învinsã, sâmbãtã, în deplasare, de forma-
þia slovenã Celje Pivovorna, scor 19-24 (6-11),
în penultima partidã din grupa B a Ligii Cam-
pionilor. Având ca variantã evitarea eºecului
pentru a continua sã spere la optimile de fina-
lã, o victorie, în cazul în care Savehof s-ar fi
întors cu mâna goalã de pe terenul lui Atletico
Madrid (meci disputat asearã), chiar asigurân-
du-le râvnitul loc patru, “marinarii” au înce-
put deciºi, dar fãrã a gãsi drumul spre poarta
adversã în primele cinci minute (2-0). Alberto
Val Sancho a adus primul gol pentru HCM, 2-1
(8), însã slovenii nu au ratat ocaziile ivite ulte-
rior ºi s-au detaºat la 4-1 (13), obligându-l pe
Zvonko Sundovski sã cearã time-out. În mi-
nutul 15, portarul de la Celje, Skok, avea deja
cinci intervenþii reuºite, iar tabela arãta 5-1.
Dupã alte ºase minute, diferenþa crescuse la
ºase goluri, 8-2, campioana României nereu-

contra Granadei, sã puncteze în 14
etape consecutive de Primera. Din-
tre portarii întâlniþi în prima ligã
spaniolã, cel mai mare client al ar-
gentinianului este Iker Casillas
(Real Madrid), cãruia i-a înscris nu
mai puþin de 17 goluri. Urmeazã în
acest top Andres Palop (12), Die-
go Alves, Dudu Aouate ºi Gorka
Iraizoz (câte 11).

20 de goluri a marcat Messi îm-
potriva lui Atletico Madrid, echipa
împotriva cãreia a punctat de cele
mai multe ori în tricoul Barcelonei.
Contra Realului a înscris de 17 ori

În 2012, tot la o partidã cu Grana-
da ºi tot dupã o „dublã”, Messi de-
venise cel mai bun marcator din is-
toria FC Barcelona (233).

Din cele 301 goluri, neverosimil,
48 au fost reuºite numai în acest se-
zon (37 în campionat, 4 în Cupa Spa-
niei, 5 în Liga Campionilor ºi 2 în
Supercupa Spaniei).

HCM, doar ºanse pur teoretice
de a mai prinde optimile Ligii!

ºind sã-ºi gãseascã ritmul ºi având un bilanþ
negativ de patru aruncãri în bara porþii lui Skok.
La pauzã: 11-6, dupã 30 de minute în care de la
HCM doar portarul Mihai Popescu s-a ridicat
la nivelul mizei partidei.

În partea a doua, lucrurile nu s-au schimbat
prea mult. Celje a continuat sã domine la o dife-
renþã confortabilã (17-9, min 41), greºelile din
tabãra constãnþeanã fiind din ce în ce mai nu-
meroase. HCM a fãcut eforturi sã reducã han-
dicapul (19-15), dar nu a gãsit soluþia salvatoa-
re ºi a încheiat disputa pãstrând doar ºanse
infime în realizarea obiectivului.

Marcatori Constanþa: Cutura ºi Sadoveac
(câte 5), Val Sancho (3), Angelovski ºi Gaminde
(câte douã), Buricea ºi Vujadinovici (câte 1).

Cu 4 puncte, ºi luând în calcul doar înfrân-
gerea Savehof-ului în partida cu Atletico (su-
edezii ar rãmâne tot 4 puncte), HCM ar trebui
sã treacã în ultima rundã, miercuri, acasã, de
campioana en-titre THW Kiel, iar Savehof sã
dispunã, pe teren propriu, de Celje (6p), la 5,
6 sau 7 goluri. Prima variantã însã doar cu
condiþia ca slovenii sã nu înscrie mai mult de
27 de goluri. Toate aceste calcule se referã la
un clasament în trei.

În optimi sunt deja calificate Veszprem (16p)
ºi Kiel (12p), formaþii care s-au întâlnit asearã
în Germania. Înaintea meciului cu Savehof,
Atletico avea 8 puncte.

SPORT LA TV ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

HANDBAL (M)

CUPA ANGLIEI
Meci rejucat „16-imi”
Chelsea – Brentford (III) 4-0
Optimi de finalã – o singurã manºã
Luton (V) – Millwall (II) 0-3
MK Dons (III) – Barnsley (II) 1-3
Arsenal – Blackburn (II) 0-1
Oldham (III) – Everton 2-2
Man. City – Leeds (II) 4-0
(La gazde, Costel Pantilimon a bifat toate
minutele)
Asearã dupã închiderea ediþiei: Huddersfield (II) –
Wigan.
Astãzi: Man. United – Reading.
27 februarie: Middlesbrough (II) – Chelsea.
* Jocul Oldham – Everton se va rejuca, schimbân-
du-se echipa gazdã.

BUNDESLIGA – ETAPA A XXII-A
Wolfsburg – Bayern 0-2
Leverkusen – Augsburg 2-1
Werder – Freiburg 2-3
Mainz – Schalke 2-2
(Nerefãcut dupã o accidentare, Ciprian Marica a
lipsit din lotul formaþiei oaspete)
Hamburg – M’gladbach 1-0
Dusseldorf – Furth 1-0
Dortmund – Frankfurt 3-0
Nurnberg – Hannover 2-2
Asearã dupã închiderea ediþiei: Hoffenheim –
Stuttgart.
Clasament: 1. Bayern 57p, 2. Dortmund 42p, 3.
Leverkusen 41p, 4. Frankfurt 37p, 5. Freiburg 34p,
6. Hamburg 34p, 7. Mainz 32p, 8. Hannover 30p,
9. Schalke 30p, 10. M’gladbach 30p, 11. Werder
28p, 12. Dusseldorf 27p, 13. Nurnberg 26p, 14.
Wolfsburg 26p, 15. Stuttgart* 25p, 16. Hoffen-
heim* 16p, 17. Augsburg 15p, 18. Furth 12p.

SERIE A – ETAPA A XXV-A
Milan – Parma 2-1
Chievo – Palermo 1-1
(La gazde, Paul Papp a fost rezervã, în timp ce
Adrian Stoian nu a fãcut parte din lot)
Roma – Juventus 1-0
(Bogdan Lobonþ a fost rezervã la capitolini)
Torino – Atalanta 2-1
Catania – Bologna 1-0
Pescara – Cagliari 0-2
Napoli – Sampdoria 0-0
Genoa – Udinese 1-0
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Fiorentina – Inter.
Astãzi: Siena – Lazio.
Clasament: 1. Juventus 55p, 2. Napoli 51p, 3.
Milan 44p, 4. Lazio* 44p, 5. Inter* 43p, 6. Fio-
rentina* 39p, 7. Catania 39p, 8. Roma 37p, 9.
Udinese 36p, 10. Parma 32p, 11. Torino 31p,
12. Sampdoria 29p, 13. Chievo 29p, 14. Cagliari
28p, 15. Atalanta 27p, 16. Bologna 26p, 17.
Genoa 25p, 18. Pescara 21p, 19. Palermo 19p,
20. Siena* 18p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXIV-A
Sevilla – Deportivo 3-1
Getafe – Celta 3-1
Malaga – Bilbao 1-0
Granada – Barcelona 1-2
(La gazde, Gabriel Torje a jucat pânã în
minutul 76)
Osasuna – Zaragoza 1-0
(Cristian Sãpunaru a fost integralist la învinºi)
Sociedad – Levante 1-1
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Valencia – Mallor-
ca, Valladolid – Atletico, Espanyol – Betis, Real
Madrid – Rayo.
Clasament: 1. Barcelona 65p, 2. Atletico* 50p, 3.
Real M.* 46p, 4. Malaga 42p, 5. Sociedad 37p, 6.
Valencia* 37p, 7. Rayo* 37p, 8. Betis* 36p, 9.
Levante 34p, 10. Sevilla 32p, 11. Getafe 32p, 12.
Valladolid* 30p, 13. Espanyol* 28p, 14. Granada
26p, 15. Bilbao 26p, 16. Osasuna 25p, 17. Zara-
goza 24p, 18. Celta 20p, 19. Mallorca* 18p, 20.
Deportivo 16p.

LIGUE 1 – ETAPA A XXV-A
Lille – Rennes 2-0
Marseille – Valenciennes 1-0
Lorient – Evian TG 2-1
Montpellier – Nancy 1-0
Bastia – Nice 0-1
Brest – Ajaccio 1-1
(La oaspeþi, Adrian Mutu nu a jucat, fiind acci-
dentat)
Toulouse – Troyes 2-2
Bordeaux – Lyon 0-4
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Reims – St’Etien-
ne, Sochaux – Paris SG.
Clasament: 1. Paris SG* 51p, 2. Lyon 48p, 3.
Marseille 46p, 4. Nice 42p, 5. St’Etienne* 40p, 6.
Rennes 40p, 7. Lorient 39p, 8. Montpellier 38p,
9. Bordeaux 38p, 10. Lille 37p, 11. Valenciennes
33p, 12. Toulouse 32p, 13. Ajaccio 29p, 14. Bas-
tia 26p, 15. Brest 25p, 16. Reims* 23p, 17. So-
chaux* 23p, 18. Evian 23p, 19. Troyes 19p, 20.
Nancy 18p.

Echipele urmate de semnul * au un meci
mai puþin.
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Week-end-ul negru al echipelor
de sală craiovene a început vineri
seara, cu o lecţie de handbal preda-
tă de ocupanta locului secund în
Liga Naţională, HC Baia Mare, ele-
velor lui Bogdan Burcea. Cu extre-
ma Jenica Rudics în mare formă,
marcând din atac poziţional, pe con-
traatac şi de la 7 metri, oaspetele au
început în forţă, luând avantaj con-
fortabil. Craiova nu a avut un răs-
puns, în condiiţile în care vedetele
sale, decisive la Galaţi, au fost invi-
zibile. Gogoriţă a fost previzibilă la
9 metri, unicul său fiind marcat pe
contraatac, iar Amariei n-a contat,
prestaţia ei fiind acuzată la final de
antrenorul Burcea. Pivotul Nicu are
în continuare mari probleme de re-
cepţie a mingii, iar extrema Dincu
nu-şi calibrează deloc tirul, tehnica
de aruncare având de suferit. Bă-
beanu se rezumă la pase simple,
neimplicându-se în joc  De partea
cealaltă, din stânga lui Geiger au ple-
cat torpile necruţătoare, Ghionea a
secondat-o din centru când avea
nevoie, iar când cele două s -au
„odihnit” a apărut Eliza Buceschi,
impresionantă în unele acţiuni. In-
terul de 19 ani şi-a mulţumit tatăl

Voleibaliştii craioveni au pierdut
derby-ul disputat la Dej, scor 1-3
(21-25, 20-25, 25-21, 20-25), iar
meciul s-a terminat cu un scandal,
fiindcă alb-albaştrii au vrut să pără-
sească parchetul din cauza unor
decizii eronate ale arbitrilor. Li-
beroul Vladimir Jovic a dat to-
nul, gesticulând la adresa arbi-
trilor Stan şi Cristea precum
Sorin Cârţu la Târgu Jiu în faţa
lui Augustus Constantin, iar co-
echipierii, în frunte cu căpitanul
Vânătoru, i s-au alăturat. La 2-1
la seturi şi 20-18 pentru dejeni,
cuplul de arbitri a oferit practic
două puncte gazdelor, care s-au
desprins decisiv. După câteva
minute în care craiovenii păreau
hotărâţi să plece la vestiare mai
devreme, aceştia s-au întors la
fileu şi au încheiat jocul, nereu-
şind să obţină punctul de onoa-
re. Victoria gazdelor a fost însă
meritată, în primele două seturi ei
dominând clar, cu Tofan de neoprit
la fileu şi o preluare mult mai com-
petitivă. Oltenii au revenit în setul
3, pe care l-au câştigat fără dubii şi
au dat senzaţia că pot ciupi un punct.
De la 17 egal în setul 4, ardelenii nu
au mai cedat avantajul, împinşi şi

Handbal (f), Liga Campionilor
Oltchim a învins Zvezda
şi mai speră la semifinale

Chiar dacă jocul nu a fost nici sâmbătă seara unul la nivelul aşteptat,
campioana României, Oltchim, a reuşit prima victorie în grupa B princi-
pală a Ligii Campionilor, scor 29-25 (16-16), în Sala „Traian” cu Zvezda
Zvenigorod. Echipa lui Vestergaard a avut iniţiativa, dar nu a reuşit să se
desprindă decât în a doua repriză, speculând o dublă eliminare în forma-
ţia adversă. Bulatovic a marcat de 10 ori şi nu a ratat nimic de la 7 metri.
„E bine că am învins, chiar dacă nu am făcut un meci grozav. Încă nu
este spiritul acela tipic ex-iugoslav care era la Podgorica, dar este nevoie
de ceva timp pentru o echipă, au venit multe jucătoare noi în vară” a
spus Bulatovic. Totuşi, extrema stângă Managarova a fost MVP-ul me-
ciului, având o prestaţie excelentă în faţa compatrioatelor sale. Iberica
Silvia Navarro a început între buturi, unde s-a descurcat excelent, pri-
mind doar 6 goluri de la vedeta Zvezdei şi a naţionalei Rusiei, Postnova.
Oltchim are 2 puncte, însă este obligată să câştige următoarele 3 jocuri,
la rând fiind deplasarea în Rusia, peste două săptămâni. În poarta Oltchi-
mului au stat: Navarro (14 intervenţii) şi Ungureanu (4 intervenţii) şi au
marcat: Bulatovic 10 goluri (6 din 6 la 7 metri), Managarova 7, Farcău 3,
Manea 3, Barbosa 3, Curea 1, Stanca 1, Brădeanu 1.

Au condus cu 2-1 şi au avut 14-12 în setul decisiv
Eşec dramatic în tie-break
pentru voleibaliste

Echipa de volei feminin SCM Universitatea Craiova a obţinut doar un
punct în deplasarea considerată accesibilă la Sibiu, în faţa ocupantei lo-
cului 11. După ce au condus cu 2-1, fetele lui Mircea Dudaş au pierdut
în cinci seturi, după au avut 14-12 în tie-break, scor 2-3 (25-22, 20-25,
25-20, 22-25, 14-16). În condiţiile în care Lugojul a câştigat surprinză-
tor cu 3-2 cu Alba Blaj, formaţia bănăţeană s-a apropiat la două puncte
de echipa din Bănie, cele două luptănd pentru ultimul loc care asigură
calificarea în play-off. „A fost un meci foarte strâns, pe care îl puteam
câştiga şi noi, dar am greşit câteva mingi importante pe finalurile seturi-
lor 4 şi 5, iar asta ne-a costat. Este totuşi un punct important, pe care l-
am câştigat în faţa unei echipe care a jucat constant bine, a avut consis-
tenţă în joc. Putem ajunge în play-off şi depindem doar de noi. Dacă
vom juca bine în meciurile care ne-au rămas, evităm locul 9 fără proble-
me” a declarat Mircea Dudaş, care a utilizat echipa: Galán, Vâlcu, Ilina,
Bobi, Pereyra, Buz şi Pristavu (libero). Au mai jucat: Postea, Badea, Udu-
başa, Matei. De partea cealaltă, antrenorul gazdelor, Branko Gajic, a spus:
„Este o victorie importantă pentru noi, obţinută în condiţiile în care echi-
pa mea nu a jucat foarte bine, probabil din cauza presiunii rezultatului”.
Pentru gazde au evoluat: Viloiu, Marian, Tasic, G. Dancu, Ariton, Popa-
Calotă, L. Dancu (libero). Au mai jucat:  Paşca, Petra. SCM Universita-
tea Craiova are 19 puncte după tot atâtea etape, iar miercuri întâlneşte în
Sala Polivalentă, de la ora 17, liderul Tomis Constanţa.

La baschet feminin
ne-am obişnuit cu înfrângerile

Singura echipă craioveană care nu a avut ocazia de a juca în Sala
Polivalentă, cea de baschet feminin, continuă prestaţiile modeste din acest
sezon şi a pierdut la scor meciul din deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe,
scor 47-70 (10-24, 8-19, 13-18, 16-9). În acest meci, dominat de gazde
în special din spaţiul de 3 secunde, antrenorul Craiovei, Milan Nisic, a
mizat pe: Toma (10), Prlja (6), Mitov (10), Ninu (5), Cutaş (5). Au intrat
şi: Ceauşu (5), Borş (2) şi Barbu (4). După 23 de etape, SCM Universi-
tatea Craiova are 27 de puncte şi se află pe locul 10, iar în runda urmă-
toare probabil va pierde din nou, fiindcă va întâlni în Sala Sporturilor
„Ion Constantinescu” liderul Universitatea „Vasile Goldiş” ICIM Arad.

Baia Mare
a şters parchetul cu

handbalistele lui Burcea
În faţa a 3.500 de spectatori, SCM Craiova a

pierdut fără drept de apel meciul cu ocupanta
locului secund în Liga Naţională

Liga Naţională de handbal feminin, etapa a 14-a
SCM Craiova - HCM Baia Mare 17-31 (9-13) 

SCM Craiova: Munteanu – Dincu, Briscan 3, Ilie 3, Apipie 2, Nicu 1,
Băbeanu. Au mai jucat: Barbu, Vlăsceanu - Florică 5 goluri, Ianaşi, Mi-
tran 2, Gogoriţă 1, Amariei. Antrenori: Bogdan Burcea, Grigore Albici.

HCM Baia Mare: Smedescu - Rudics 10, Geiger 7, Ghionea 5, Pâr-
vuţ 3, Tătar 2, Diniş-Vârtic. Au mai jucat: Cetăţeanu - Buceschi 3, Oltean
1, Maior, Bondar, Tomescu, Negria, Dobromir. Antrenori: Costică Bu-
ceschi, Magda Kovacs
printr-o prestaţie remarcabilă în
partea secundă, în care diferenţa a
crescut treptat pentru un succes
facil al ardelencelor, aplaudat „fair”
de cei 3.500 de spectatori. Fostul
goal-keeper al Oltchimului, Mihae-
la Smedescu, a avut intervenţii in-
credibile uneori, blocând şi psihic
jucătoarele lui Burcea. La conferin-
ţa de presă de după meci antreno-
rul craiovean a desfiinţat brigada Bă-
ducu-Voicu din Buzău, care a oferit
un sprijin evident oaspetelor atunci
când SCM a dat senzaţia că ar pu-
tea reveni în joc: „Şi-au bătut joc
de o echipă, de un public fantastic.
Ei nu vor mai călca pe aici cât sunt
eu antrenor. A fost o victorie meri-
tată a echipei din Baia-Mare, dar ob-

ţinută la o diferenţă mult prea mare
faţa de valoarea celor două  echi-
pe. Nu cred că Baia-Mare avea as-
tăzi nevoie de ajutor. La Craiova
avem un public avizat şi s-a văzut
reacţia publicului faţa de ceea ce s-
a întâmplat”. De partea c ealaltă,
Costică Buceschi a declarat: „Am
făcut un meci bun, dar diferenţa nu
este cea reală, în ultimele minute
fetele de la Craiova nu au mai jucat
cu acelaşi aplomb. Cred că gazdele
au un complex faţă de noi, fiindcă
şi în tur au jucat slab şi am învins la
scor. Am avut o apărare solidă şi
ne-a ajutat mult şi poarta”. SCM
Craiova rămâne pe locul 9 cu 9
puncte, iar în runda viitoare evolu-
ează în deplasare.

Înfrângere fără punct pentru băieţii lui Pascu

Voleibaliştii au vrut să se retragă de pe teren la Dej
de deciziile arbitrilor, obţinând o vic-
torie „plină”. „Suntem supăraţi pen-
tru că arbitrii nu ne-au lăsat să ju-
căm, ni s-a tăiat elanul de câte ori
am reuşit să revenim în joc. Pro-
testele noastre au fost justificate, nu

putem accepta o situaţie de genul
acesta. Dejul şi Craiova sunt două
echipe bune, care trebuiau să fie lă-
sate să joace. E păcat că se întâm-
plă aşa ceva în campionatul nostru,
aşa se îndepărtează sponsorii de
acest sport. Nu degeaba avem doar
11 echipe în cele două campionate
de volei” a declarat revoltat Dănuţ

Pascu. Acesta a utilizat echipa: Vâ-
nătoru, Dumitrache, Milotin, Ghio-
nea, Romanescu, Borota şi Jovic (li-
bero). Au mai jucat: Bratosin, Tele-
leu, Briscan, Todor. De partea cea-
laltă, team-managerul Victor Lazăr

a spus: „În setul 3 am intrat
în clinciuri verbale cu adver-
sarii, dacă ne vedeam de jo-
cul nostru, am fi câştigat cu
3-0. Victoria noastră a fost
fără dubii.  Craiova este o
echipă puternică, dar noi am
practicat un joc foarte bun.
Jucătorii de la Craiova au pro-
vocat non-stop, atât echipa
noastră, cât şi publicul. Sper
ca federaţia să ia măsuri îm-
potriva lor. Jovic a făcut un
adevărat circ pe teren, în viaţa
mea nu am văzut aşa ceva la
un meci de volei”. Dejul a
jucat cu: Dascălu, Tofan,

Coasă, Cuk, Ristic, Suson şi Rus
(libero). După etapa a 19-a, Craio-
va are 33 de puncte şi se menţine
pe locul 2, la 8 puncte de liderul
Tomis, dar Dejul s-a apropiat la un
singur punct de echipa lui Pascu,
aceasta întâlnind miercuri, de la ora
19, în Sala Polivalentă, pe Steaua,
care este penultima în claament.


