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Primul
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De când Popescu s-a căsăto-
rit cu secretara lui, îşi bate sin-
gur la maşină corespondenţa.

administraţie / 3

Descindere a poliţiştilor în Faţa Luncii,
la un contrabandist de armePatru pistoale

găsite în locuinţa
unui craiovean

Poliţiş tii craioveni au făcut, ieri-dimi-
neaţă, o percheziţie în cartierul Faţa Lun-
cii,  la locuinţa unui tânăr despre care
aveau informaţii că are acasă mai mul-
te arme. Oamenii legii au găsit, ascun-
se într-un şifonie r, patru pistoale de  di-
ferite mărci, unul dintre ele semănând
foarte bine cu un pistol automat, toate
de calibrul 9 mm, pe care suspe ctul, Abel

Răducanu, de 19 ani, le-a cumpărat din Bulgaria şi le-a introdus ilegal în
ţară pe 29 ianuarie a.c. Poliţiş tii îl cercete ază acum, în s tare de  libertate,
pentru contrabandă calificată. Dacă le-ar fi vândut pe piaţa ne agră, craio-
veanul ar f i obţinut între 200 şi 500 de euro pe o armă.
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Consiliul Local Craiova
va scădea unele taxe mărite
în luna ianuarie

Infecţiile din spitale
au îmbolnăvit 75 de doljeni

sănătate / 7

Inaugurarea Filialei Oltenia
– Craiova a Institutului
Cultural Român, amânată
pentru luna viitoare

cultură / 9
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Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat ieri cã
afirmaþiile Elenei Udrea privind o înþelegere a lui cu
USL reprezintã „un mod de abordare incorect”, arã-
tând cã el a fost doar în PD, în schimb Udrea ºtie cam
ce e prin USL, deoarece a fost ºi la PSD ºi la PNL.
„Vreau sã rãspund elegant, cu tot respectul, e un
mod de abordare al domniei sale incorect. Domnul
Bãsescu a fost atacat la Convenþia din 31 mai 2001 cã
vinde partidul PSD, de cãtre Petre Roman. Acum, eu
am fost doar în PD, sub diferitele lui forme: FSN, care
s-a rupt, atunci când mulþi nu aveau curaj, de Iliescu
ºi ai lui, am rãmas în PD, care a dat PDL. Domnia sa
(n.r. - Elena Udrea) ºtie cam ce este prin USL, pentru
cã a fost ºi la PSD ºi la PNL. Asigur cã, aºa cum nu am
vândut partidul niciodatã, ºi în anii electorali s-a vã-
zut, aºa voi proceda în continuare, fãrã nici o proble-
mã”, a spus Blaga ieri, înaintea ºedinþei BPN al PDL,
întrebat despre acuzaþiile Elenei Udrea la adresa sa.
Elena Udrea, contracandidata lui Blaga la ºefia PDL,
susþine, pe Facebook, cã 22 de milioane de români
ºtiu cã USL, Antena 3 ºi Dan Voiculescu îl vor pe
Vasile Blaga preºedinte al PDL, ea adãugând: „Între-
barea este: de ce?”. „Vãd cã Dan Voiculescu a dat
drumul, în cunoscutul sãu stil, unei noi campanii de
presã împotriva mea, dupã ce mi-am anunþat candi-
datura la ºefia PDL. Materiale precum cel referitor la
primarii sunaþi pentru a fi mituiþi în scopul susþinerii
mele la Convenþia Naþionalã reprezintã mãgãrii de
presã specifice trustului lui Voiculescu, fiind lucruri
cu care mã confrunt la modul cel mai concret de vreo
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8 ani de zile. Ca sã-l parafrazez pe ºeful partidului,
Felix, Antena 3 ºi USL sã nu se mai oboseascã - ºtiu
22 de milioane de români cã îl vor pe Vasile Blaga
preºedinte al PDL. Întrebarea este: de ce?”, scrie Udrea
pe Facebook. Referitor la a doua parte a acuzaþiei
Elenei Udrea, Vasile Blaga a declarat, tot ieri, cã o va
invita oficial pe aceasta la ºedinþa Colegiului Direc-
tor Naþional al formaþiunii, ca sã afle de la preºedinþii
de organizaþii cã se fac presiuni asupra acestora. „(...)
Dânsa probabil nu ºtie, dar se fac astfel de presiuni ºi
o sã o ºi invit oficial azi sã vinã la ºedinþa Colegiului
Director Naþional de vineri, deºi nu este membrã,
pentru cã probabil nu ºtie, colegii au spus, preºedin-
þii de organizaþii. Declaraþia preºedintelui de organi-
zaþie cã pe el l-a sunat cred cã e probã - l-a sunat un
domn în numele doamnei”, a afirmat liderul PDL.

Vicepreºedintele PDL Sulfina Barbu a declarat,
duminicã searã, pentru Agerpres, la finalul reuniu-
nii de la sediul central al formaþiunii la care a partici-
pat o parte a BPN, precum ºi unii lideri ai organizaþii-
lor judeþene, cã îl susþine pe Vasile Blaga la preºe-
dinþia partidului. „Eu am susþinut moþiunea lui Vasi-
le Blaga ºi în 2012, mã numãr printre susþinãtorii
acestei moþiuni, ºi, având în vedere cã nu s-au pro-
dus modificãri flagrante, care sã-mi schimbe opinia,
merg în continuare ca ºi susþinãtor al domnului Va-
sile Blaga. Consider cã este potrivit ca ºi ceea ce
avem ca obiective pentru partid”, a spus Sulfina
Barbu. În schimb, liderul PSD, premierul Victor Pon-
ta, a declarat ieri, pe un ton ironic, cã o susþine pe

Elena Udrea în competiþia pentru preºedinþia PDL.
„Eu asearã am întâlnit-o pe doamna Udrea la deschi-
derea Festivalului Olimpic al Tineretului European ºi
am asigurat-o cã nu tot USL-ul... Eu, de exemplu,
împreunã cu domnul preºedinte Bãsescu, cu cei de la
EVZ, de la Gândul ºi cu alþii, o susþin pe ea. Iatã,
deci...(...) Blaga nu existã, avem nevoie de o Opoziþie
aºa, care sã ne critice toatã ziua. Udrea reprezintã
într-adevar PDL ºi pe Traian Bãsescu. Clar, e singu-
rul reprezentant adevãrat (...) Domnul Blaga nu re-
prezintã pe nimeni, decât un trecut pe care, recunosc,
ºi eu vreau sã îl uitãm”, a declarat Ponta.

Ponta: ANAF rãmâne
la Finanþe

Premierul Victor Ponta a declarat
cã ANAF va rãmâne la Ministerul de
Finanþe, precizând cã, în calitate de
prim-ministru, va coordona activitatea
de evaziune fiscalã nu doar prin ANAF,
ci ºi prin celelalte instituþii, având
posibilitatea de a cere informaþii de la
DGIPI, SRI ºi SIE. „ANAF e la
Ministerul de Finanþe. Nu pleacã în
altã parte. Facem o altã structurã din
cadrul ANAF, cum de altfel v-a spus ºi
domnul Chiþoiu (n.r. - Daniel Chiþoiu,
vicepremier ºi ministrul Finanþelor) de
fiecare datã, în sensul în care Garda
Financiarã, Controlul vamal, celelalte,
sã fie unite într-o direcþie antifraudã
care sã nu mai aibã ca obiect
verificarea tuturor firmelor mici,
buticuri ºi firme care îºi plãtesc taxe ºi
sã se ducã, aºa cum e în þãrile din
Occident, exact pe zonele de evaziune
fiscalã, deci sã fie mult mai eficientã în
combaterea evaziunii”, a spus Ponta.
El a arãtat cã aºteaptã de la ministrul
Daniel Chiþoiu propunerile în sensul
conturãrii acestei structuri, arãtând cã
multe dintre idei îi sunt deja cunoscute
ºi este de acord cu ele.

Preºedintele a câºtigat
procesul cu Patriciu

Traian Bãsescu a câºtigat, ieri, la
Tribunalul Bucureºti, procesul în care
l-a dat în judecatã pe Dinu Patriciu ºi
a cerut despãgubiri de un leu pentru
„minciunã ºi trucarea unor filmãri”,
dupã mediatizarea unor imagini în
care preºedintele pãrea cã loveºte un
copil la un miting electoral din 2004.
Tribunalul Bucureºti a respins astfel
apelul fãcut de Dinu Patriciu în cazul
deciziei din 19 octombrie 2011 a
Judecãtoriei Sectorului 1, care a
admis acþiunea aºa cum a fost
formulatã de ºeful statului ºi l-a
obligat pe Dinu Patriciu la plata a
0,5 lei daune morale, precum ºi la
publicarea deciziei în douã publicaþii
cu tiraj naþional, în douã numere
consecutive. Sentinþa Tribunalului nu
este definitivã, putând fi contestatã cu
recurs la Curtea de Apel Bucureºti.

Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea, a anunþat ieri
cã Biroul Permanent al Camerei a
decis sã nu existe nici o reacþie re-
feritoare la arborarea drapelului
secuiesc pe clãdirea Parlamentu-
lui ungar. „Decizia Biroului Perma-
nent ºi a grupurilor parlamentare
într-o chestiune pe care eu o con-
sider un joc de copii, din punctul
nostru de vedere relaþia dintre Par-
lamentul României ºi Parlamentul
Ungariei este mult mai importantã
decât comportamentul emoþional al
unor politicieni din ambele þãri, am
considerat oportun ca în acest mo-
ment sã nu avem nici o reacþie la
arborarea unui steag care nu apar-
þine heraldicii ºi simbolisticii ro-
mâneºti pe Parlamentul ungar. Este
o chestiune pe care statul respec-
tiv o decide. Din punctul nostru
de vedere nu avem ce sã comen-

Parlamentul român nu va avea nici
o reacþie la arborarea steagului

secuiesc pe Parlamentul UngarieiFirma Euro Insol, administrato-
rul judiciar al Hidroelectrica, a de-
legat atribuþiile de director general
al producãtorului de electricitate lui
Mihail Viorelian Stãnculescu.
„Domnul Mihail Viorelian Stãncu-
lescu, directorul Direcþiei Dezvol-
tare ºi Retehnologizare, va exercita
funcþia pânã la numirea unui ma-
nager”, se aratã într-un comunicat
al Hidroelectrica. Fostul director
general al Hidroelectrica, ªtefan

Conduceri noi, interimare,
la Transelectrica ºi Hidroelectrica

Gheorghe, a fost numit, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, ºef al altei com-
panii de stat, Transelectrica, tot in-
terimar, „pânã la ocuparea funcþiei
de conducere în condiþiile prevãzu-
te de OUG nr. 109/2011 privind gu-
vernanþa corporativã a întreprinde-
rilor publice”, dupã cum se aratã în
comunicatul transmis ieri de Trans-
electrica. Adicã, pânã va fi numit un
manager privat. ªtefan Gheorghe a
ocupat în perioada 1 iunie - 25 iunie

2012 funcþia de admi-
nistrator provizoriu al
Consiliului de Admi-
nistraþie CN Transe-
lectrica SA. Consiliul
de Supraveghere de la
Transelectrica a de-
cis, sãptãmâna trecu-
tã, revocarea lui An-
drei Gabriel Benghea-
Mãlãieº din funcþia de
director general inte-
rimar al companiei.

tãm, suntem preocupaþi în acest
moment de viaþa românilor, de ge-
nerarea locurilor de muncã, de o
legislaþie care sã fie coerentã pen-
tru România ca stat membru al
UE”, a declarat Zgonea. În schimb,
acesta a propus ca steagurile tu-
turor judeþelor sã fie afiºate la Par-
lament. „Din punctul nostru de
vedere - dacã vreþi sã avem o re-
acþie - le-am ºi propus colegilor
mei, sã facem în faþã un ansamblu
în care sã avem steagurile fiecãrui
judeþ, heraldica ºi simbolistica fie-
cãrui judeþ. Este ºi o mândrie ºi o
onoare pentru preºedintele fiecã-
rui consiliu judeþean sã vadã în
faþa Parlamentului României - aºa
cum vedeþi ºi în faþa Parlamentului
maghiar sau ungar - simbolistica
fiecãrei comunitãþi din care prove-
nim noi”, a spus preºedintele Ca-
merei Deputaþilor.

Propunerile privind modificarea sta-
tutului Partidului Naþional Liberal vor fi
discutate joi de Delegaþia permanentã a
formaþiunii, a anunþat preºedintele Crin
Antonescu. La sfârºitul acestei sãptã-
mâni, respectiv pe 22 ºi 23 februarie, va
avea loc Congresul Extraordinar al PNL.
Vineri vor fi aprobate propunerile la Sta-
tut, iar sâmbãtã va fi aleasã noua condu-
cere. Cu toate astea, pânã ieri, singurii
care ºi-au prezentat public propunerile
pentru modificarea statutului PNL sunt
primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman,
Vlad Moisescu ºi Cãlin Popescu Tãri-
ceanu. O parte din modificãrile propuse
de Chiliman ºi Moisescu însã au fost
ironizate de liderul senatorilor liberali,
Puiu Haºotti (foto), care a declarat la RFI
cã acestea nu au nici o legãturã cu reali-
tatea politicã, „nu sunt surprinzãtoare,
sunt de neimaginat, iertaþi-mã, elucubra-

þii, sã spui cã Partidul Naþional Liberal
este mai aproape de Rusia decât de Uni-
unea Europeanã sau cã PNL este un
partid antieuropean!”. În opinia lui Ha-
ºotti, propunerea ca viitorul candidat al
PNL la preºedinþia României sã fie de-
semnat printr-un scrutin intern „nu mi se
pare câtuºi de puþin potrivit la cele câte-
va sute de mii de membri pe care-i are
Partidul Naþional Liberal. Cum putem face
o astfel de alegere? Sã alegem preºedin-
tele ca împãraþii romani, prin ovaþii, prin
venirea în zece tranºe pe Stadionul Naþi-
onal ºi acolo sã se voteze candidatul la
preºedinþie, în fiecare comunã ºi fiecare
organizaþie? (...) Nu pot sã-mi imaginez
cã un partid cu sute de mii de membri
poate desemna un candidat, vã repet,
precum erau aleºi împãraþii romani, cu
ovaþii! Nici nu-mi pot imagina cã un ast-
fel de candidat poate fi ales pe parcursul

unei luni în toate cele câteva mii de orga-
nizaþii ale Partidului Naþional Liberal”.

Cãlin Popescu Tãriceanu ar dori ale-
gerea conducerii formaþiunii direct la
Congresul de la sfârºitul acestei sãptã-
mâni, fãrã sã mai existe persoane numite
sau care fac parte de drept, organizarea
de alegeri interne pentru desemnarea
candidatului PNL la prezidenþiale,
înfiinþarea unei comisii in interio-
rul PNL care sã discute principiile
de revizuire a Constituþiei. Fostul
premier a declarat ieri, dupã ºedin-
þa BPC al PNL, cã „am vaga senza-
þie cã la nivelul comisiei de revizui-
re a statutului au luat niºte consi-
lieri strãini, de prin Coreea de Nord,
care au venit cu principii demo-
cratice sãnãtoase care sã le imple-
menteze ºi la noi. De aceea, în loc
sã avem parte de o discuþie prea-

labilã în partid, legatã de statut, legatã de
posibilele formule de viitor, vãd cã totul
este înconjurat într-un mare mister.
Urmeazã sã discutãm într-o manierã ex-
peditivã joi, la Delegaþia Permanentã, care
probabil o sã facã formalitatea sã adopte
anumite propuneri ºi pe care sã le supu-
nã congresului”.

Haºotti: Nu putem alege preºedinþii PNL „ca împãraþii romani, prin ovaþii”
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Unele dintre taxe vor scãdea,
fãcându-se o diferenþã între cei
care fac producþie ºi prestatorii
de servicii ºi cei cu activitãþi co-
merciale. „Craiovenii trebuie sã
stea liniºtiþi, cã nu creºtem nimic,
dimpotrivã, vom scãdea câteva
taxe, asta pentru cã ne-am hotã-
rât sã facem o distincþie în pri-
mul rând între cei care fac pro-
ducþie ºi prestãri servicii în Cra-
iova ºi cei care au activitãþi co-
merciale. În aceste condiþii, ne-

Paginã realizatã de MARIN TURCITU
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Lia Olguþa Vasilescu, primarul

municipiului Craiova, a anunþat,
ieri, într-o conferinþã de presã, cã
sãptãmâna trecutã a avut o întâl-
nire cu consilierii locali, care for-
meazã majoritatea în Consiliul Lo-
cal (PSD, PNL ºi UNPR) ºi au de-
cis sã modificãm Hotãrârea nr. 2

privind aprobarea impozitelor ºi
taxelor locale pentru anul 2013.
Primarul Craiovei a mai spus cã
vor fi prelungite autorizaþiile pen-
tru construcþiile provizorii. Dar
numai pentru cele legale ºi ai cã-
ror proprietari s-au dovedit a fi
buni platnici.

am hotãrât sã schimbãm taxele
dupã cum urmeazã: pentru
prestãri servicii ºi producãtori, în
zona zero va fi de 0,25 lei mp/zi;
zona I – 0,20 lei mp zi; zonele II
ºi III – 0,10 lei mp/zi. Ca sã vã
fac un calcul vizavi de ceea ce
înseamnã asta, de exemplu o per-
soanã care are pe domeniul pu-
blic un chioºc, în care face pro-
ducþie sau prestãri servicii pe 100
mp, va plãti suma de 750 de lei,
faþã de 9.000 de lei cât plãtea îna-

inte. Pentru zona I va plãti 600
de lei, în loc de 3.200 de lei. Pen-
tru zonele II ºi III va plãti 300 de
lei în loc de 3.000 de lei. Pentru
zona comercialã, pentru prestãri
de activitãþi comerciale pentru
zona 0 – 0,40 lei mp/zi, zona I –
0,30 lei mp/zi, iar zonele II ºi III
– 0,20 lei mp/zi. Asta înseamnã
cã o persoanã care 100 mp va
plãti pe lunã 1.200 de lei faþã de
9.000 de lei. În zona I – 900 de
lei în loc de 3.200 de lei, în zo-
nele II ºi III va plãti 600 de lei în
loc de 3.200 de lei”, a declarat
primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu.

Chioºcurile legale
vor primi autorizaþii
pânã la sfârºitul
anului

La ar t .  26,  din  Hotãrâre
amintitã, au fost eliminat rulo-
tele, care sunt construcþii pro-
vizorii ºi care vor avea un alt
regim de taxare. „Pentru tera-
se, parcuri de distracþii ºi acti-
vitãþi de agrement, în zona 0 se
va plãti 0,50 de lei pe mp zi, în
zona I – 0,40 lei mp/zi ºi în zo-
nele II ºi III – 0,30 lei mp/zi.
Astfel, o terasã de pe Unirii, din

zona 0, va plãti pentru 100 mp
1.500 lei pe lunã, în zona I pen-
tru aceeaºi suprafaþã – 1.200 lei
pe lunã ºi în zona II sau III –
900 de lei pe lunã. Este prima
oarã când se face distincþie în-
t re  producãtor i  º i  cei  care
presteazã servicii ºi comer-
cianþi”, a mai completat Lia Ol-
guþa Vasilescu.

Pentru cã municipiul Craiova
nu are încã un arhitect-ºef, au-
toritãþile locale au luat hotãrârea
sã prelungeascã autorizaþiile pen-
tru construcþiile provizorii afla-
te pe domeniul public pânã la
sfârºitul anului. Este vorba  doar
despre cei care se aflã în legali-
tate. „Ceilalþi sunt daþi jos în con-
tinuare, nu avem ce discuta sau
negocia cu ei, însã, fiind vorba
de persoane care au fost bun
platnice pânã acum, am hotãrât

sã le prelungim autorizaþiile, mai
ales cã încã nu avem un arhi-
tect-ºef al oraºului”, a mai spus
edilul Craiovei.

De asemenea, ºefa adminis-
traþie locale a þinut sã precizeze
cã a fost reprogramat concur-
sul pentru funcþia de arhitect-
ºef ºi aºteaptã câþi mai mulþi sã
se înscrie: „Concursul a fost
reprogramat. Aºteptãm sã avem
arhitect-ºef. Încã o datã vreau
sã îi asigur pe toþi cei care vor
sã se înscrie la concurs cã nu
este niciun fel de aranjament.
Este un post mult prea impor-
tant pentru localitatea noastrã ca
sã facem vreun aranjament ºi sã
ne trezim acolo cu o persoanã
care nu cunoaºte nici legislaþia
în domeniu sau care nu este în
stare sã facã un proiect bun pen-
tru municipalitate”.

Modalitatea de înscriere la concursul
de idei pentru noua faþã a chioºcurilor
din Craiova va fi afiºatã în curând pe
site-ul Primãriei. „Vreau sã anunþ cã de
anul viitor nu vom mai tolera ca chioº-
curile sã arate aºa cum sunt la ora ac-
tualã. De aceea, vreau sã deschid un
concurs pentru toþi craiovenii, sã ne spu-
nã cum vor sã arate de anul viitor. Vom
alege, în urma acestui concurs, cea mai

Concurs pentru design-ul
chioºcurilor din Craiova
Craiovenii sunt chemaþi de

autoritãþile locale sã spunã
cum îºi doresc sã arate
chioºcurile din oraºul lor,
începând cu anul viitor. Pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu
a anunþat ºi un concurs în
acest sens. Cea mai frumoa-
sã variantã prezentatã va fi
premiatã, iar cei care au
chioºcuri vor fi obligaþi sã o
punã în practicã.

frumoasã variantã ºi o vom premia, iar
variantã va deveni obligativitate pentru
toþi craiovenii care vor sã aibã chioºcuri
pe domeniul public. Este un concurs de
idei, iar modalitãþile de înscriere vor apã-
rea pe site-ul Primãriei Craiova. Eu sunt
convinsã cã aºa vom gãsi cea mai bunã
idee. Vorbim despre oraºul nostru ºi cred
cã toþi suntem interesaþi sã arate cât mai
bine”.

Primãria Craiova se pregãteºte sã punã în
dezbatere publicã lista cu proiectele pe care
doreºte sã le implementeze în municipiu cu
fonduri europene. Primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, deja a discutat cu toate
direcþiile ºi pânã la sfârºitul sãptãmânii aces-
tea vor pune la dispoziþie necesarul de in-
vestiþii pe fonduri europene pentru perioada
2014-2020.

«Probabil sãptãmâna viitoare vom spune
ce la ce proiecte ne-am gândit noi pentru
aceastã perioadã. Vorbim de-
spre infrastructurã, Master-
planul de Apã ºi canalizare –
partea a II-a, reabilitarea clã-
dirilor din centrul vechi, ine-
lul de circulaþie al Craiovei
care va însemna ºi strãpun-
gerea de pe „Traian Lalescu”
ºi bulevardul de peste Balta
Craioviþei, lucrãri de infras-
tructurã de spaþii verzi
º.a.m.d. Le vom prezenta pe
site ºi vom aºtepta solicitãri

Primãria Craiova pregãteºte listã
de investiþii pentru perioada 2014-2020

sau sugestii din partea cetãþenilor. Vrem sã
fim pregãtiþi pentru momentul în care se va
da drumul la proiectele europene. Aºa fac
polonezii. Se pregãtesc întotdeauna înainte
ºi au gata proiectele chiar în momentul în care
începe un nou ciclu de finanþare. Îi dau me-
reu exemplu, pentru cã Polonia a avut cel mai
mare grad de absorbþie, de 98%. Din aceastã
cauzã am dispus sã se facã aceastã listã de
investiþii necesare în perioada 2014-2020”,
a declarat primarul Lia Olguþa Vasilescu.
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În cadrul unui dosar penal aflat
în lucru la nivelul Biroului Arme,
Explozivi ºi Substanþe Periculoase
din cadrul IPJ Dolj, dosar instru-
mentat sub supravegherea unui
procuror din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, poliþiºtii
craioveni au descins, ieri diminea-
þã, în cartierul Faþa Luncii, la lo-
cuinþa lui Abel Rãducanu, de 19 ani,

Patru pistoale gãsite în locuinþa unui craiovean
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii craioveni au fãcut, ieri-dimi-
neaþã, o percheziþie în cartierul Faþa Lun-
cii, la locuinþa unui tânãr despre care
aveau informaþii cã are acasã mai multe
arme. Oamenii legii au gãsit, ascunse
într-un ºifonier, patru pistoale de diferi-
te mãrci, unul dintre ele semãnând foar-
te bine cu un pistol automat, toate de ca-

librul 9 mm, pe care suspectul, Abel Rã-
ducanu, de 19 ani, le-a cumpãrat din Bul-
garia ºi le-a introdus ilegal în þarã pe 29
ianuarie a.c. Poliþiºtii îl cerceteazã acum,
în stare de libertate, pentru contrabandã
calificatã. Dacã le-ar fi vândut pe piaþa
neagrã, craioveanul ar fi obþinut între
200 ºi 500 de euro pe o armã.

din localitate. Poliþiºtii solicitaserã
ºi obþinuserã de la instanþã man-
datul de percheziþie, întrucât aveau
informaþii cã tânãrul s-ar ocupa cu
contrabandã de arme. ªi chiar ar
avea ceva „marfã” la domiciliu,
dupã cum a reieºit din supraveghe-
rea tânãrului pe o perioadã de mai
bine de douã sãptãmâni. Informa-
þiile s-au dovedit corecte, într-una

din camerele locuinþei, ascunse în
ºifonier, poliþiºtii descoperind pa-
tru pistoale nou-nouþe, de calibrul
9 mm, fãrã muniþie.

“Percheziþia a fost autorizatã de
magistraþii Tribunalului Dolj, în baza
unei informaþii deþinute de poliþiºti
ºi a dovezilor obþinute în urma unei
supravegheri operative desfãºurate
în ultimele zile. În timpul perchezi-
þiei, în locuinþã au fost identificate
patru arme neletale, diferite mãrci,
toate de calibru 9 mm, cu gaze.
Cercetãrile efectuate de poliþiºti au
stabilit faptul cã armele respective
au fost achiziþionate din Bulgaria ºi
introduse ilegal în þarã pe 29 ianua-
rie a.c.”, ne-a declarat purtãtorul de

cuvânt al IPJ Dolj, comisar-ºef
Adrian Cãpraru.

Tânãrul cumpãrase armele din
þara vecinã, unde legislaþia este
mult mai permisivã, cu aproxima-
tiv 300 de euro, însã pe piaþa nea-
grã putea cere de la 200 de euro
pe un pistol pânã la 500 de euro
pentru cel mai mare dintre ele,

având în vedere faptul cã erau noi.
Nu a mai apucat sã le valorifice,
întrucât poliþiºtii i-au ridicat ieri
„marfa” ºi i-au întocmit dosar pe-
nal, fiind cercetat, în continuare,
sub aspectul comiterii infracþiuni-
lor de deþinerea de arme neletale
din categoria celor supuse autori-
zãrii, fãrã drept, ºi contrabandã
calificatã cu arme.

La percheziþie au participat ºi
poliþiºti de la Serviciul de Inves-
tigaþii Criminale, Secþia 6 Poliþie
Craiova ºi „mascaþi” de la Servi-
ciul pentru Acþiuni Speciale Dolj,
armele identificate fiind confis-
cate în vederea continuãrii cer-
cetãrilor.

Pe parcursul anului 2012, în cadrul activitãþilor desfãºurate, poliþiºtii
de la Biroul Arme, Explozivi ºi Substanþe Periculoase (BAESP) din ca-
drul IPJ Dolj au constatat 224 de fapte penale vizând încãlcãri ale regi-
mului armelor ºi muniþiilor, fiind indisponibilizate în vederea confiscãrii
35 de arme letale ºi 49 neletale, 695 cartuºe de diferite calibre, 19,13 kg
mercur ºi 600 kg obiecte pirotehnice. În plus, tot anul  trecut, poliþiºtii
BAESP au eliberat 314 permise pentru arme letale (99% dintre cei care
le-au solicitat fiind vânãtori) ºi 92 de permise pentru arme neletale.

Craioveanul Bogdan Cosmules-
cu, de 25 de ani, a ajuns dupã gra-
tii, la începutul lunii iunie 2012, sub
acuzaþia de tentativã la omor. Din
primele cercetãri desfãºurate atunci
de poliþiºtii doljeni, sub supraveghe-
rea unui procuror de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, s-a sta-
bilit cã Bogdan Cosmulescu a fost
la o petrecere, în comuna Bucovãþ
ºi, dupã o noapte de bãuturã, dimi-
neaþa i s-a pus “pata” pe un alt cra-
iovean aflat acolo, Nicolae Gogâl-
dean, de 28 de ani.

Oamenii legii spun cã ar fi fost
vorba despre un conflict spontan,
în timpul cãruia Cosmulescu a
scos un cuþit ºi i-a aplicat o lovitu-

Jandarmii Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj, aflaþi
în timpul executãrii unei misiuni
specifice în municipiul Craiova, au
observat, ieri, în jurul orei 12.00,
în Piaþa Centralã o persoanã ce de-
þinea, pentru comercializare, mai
multe pachete de þigãri. Mai exact,
femeia, identificatã ulterior ca fi-
ind Tatiana Cojocaru, de 43 de ani,
din municipiu, vindea fructe ºi le-
gume, însã între acestea avea ºi
þigãri de contrabandã pe care le li-
vra „cunoscuþilor”.

„Fiind întrebatã cu privire la
cantitatea de þigãri deþinutã, persoa-
na în cauzã nu a putut sã justifice

Curtea de Apel Craiova a respins,
sãptãmâna trecutã, apelul craiovea-
nului Bogdan Cosmulescu, formu-
lat împotriva sentinþei din 16
octombrie 2012 a Tribunalului Dolj
prin care a fost condamnat la 5 ani
ºi 4 luni de închisoare pentru
tentativã de omor. În plus, instanþa a
menþinut ºi arestarea tânãrului,
care mai are drept la recurs.

rã lui Gogâldean, nimerindu-l în
zona inghinalã. Victima a fost trans-
portatã la spital, unde medicii au
stabilit cã i-a fost pusã viaþa în pe-
ricol, iar autorul a fost reþinut, apoi
arestat preventiv. Pe 27 iunie a fost
înregistrat dosarul în care Cosmu-
lescu a fost trimis în judecatã, iar
pe 16 octombrie 2012 Tribunalul
Dolj l-a condamnat la 5 ani ºi 4
luni de închisoare, menþinându-l în
arest. Tânãrul a fãcut apel, însã
Curtea de Apel Craiova i l-a respins
sãptãmâna trecutã. În plus, instanþa
i-a menþinut ºi mãsura arestãrii pre-
ventive. Tânãrul mai poate face
recurs, care se va judeca la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

La începutul lunii august 2010,
Bogdan Cosmulescu a fost arestat
preventiv dupã ce, în urma unui
scandal în trafic, a împuºcat un
alt craiovean, cu un pistol cu bile.
Incidentul s-a petrecut la intersec-
þia strãzilor “Horia” ºi “Nanterre”,
din Craiova, iar victima, Florin Stã-
nia, care avea atunci 28 de ani, a
scãpat cu leziuni uºoare. Bogdan
Cosmulescu a fost trimis în jude-
catã pentru ultraj contra bunelor
moravuri ºi tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice, la sfârºitul anului tre-
cut fiind condamnat definitiv la 4
luni de închisoare cu suspendare,
pe perioada unui termen de încer-
care de 2 ani ºi 4 luni.

Prinsã cu þigãri de contrabandã
în Piaþa Centralã din Craiova

provenienþa mãrfii ºi a recunoscut
cã nu posedã astfel de documen-
te, iar în urma numãrãrii pachete-
lor de þigãri a rezultat faptul cã asu-
pra sa se afla un numãr de 85 pa-
chete de þigãri, fãrã timbru fiscal
legal, de mãrci diferite. La faþa lo-
cului au fost solicitaþi inspectorii
din cadrul Direcþiei Judeþene pen-
tru Accize ºi Operaþiuni Vamale
Dolj, care au aplicat persoanei în
cauzã o amendã în valoare de
20.000 de lei, conform Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, iar
þigãrile au fost confiscate”, a de-
clarat ofiþerul de presã al IJJ Dolj,
cpt. Ion Þapu.
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Criticii cei mai severi, istoricii
cei mai savanţi ai filmului nu ştiu
ce să facă în faţa a două filme de
referinţă, poate nu excepţionale,
dar oricum „tari”: „Argo” şi „Zero
Dark Thirty”. Cel dintâi a repurtat
la Los Angeles, din partea Sindi-
c atului sc enariş tilor  americ ani
(WGA), trofeul pentru cel mai bun
scenariu, al doilea fiind distins pen-
tru scenariul său original. Cu nu-
mai o săptămână înaintea decer-
nării Oscarurilor, în faţa peliculei
lui Ben Affleck – „Argo” – s-au
înclinat, la majoritatea ceremonii-
lor, a Globurilor  de Aur, dar, de
asemenea, la Londra, unde s-au
decernat premiile BAFTA, pelicu-
le prestigioase precum „Lincoln”,
de Steven Spielberg, dar şi altele.
Printre amatorii de rând stăruie o

MIRCEA CANŢĂR

Când CIA îşi rebranduieşte imaginea
interogaţie, realmente firească: va
primi „Argo”, în care inclusiv ac-
torul-regizor şi-a exprimat surprin-
derea pentru premiile câş tigate,
statueta pentru cel mai bun film?
Trofeul WGA a fost remis scena-
ristului Chris Terrio, care a recon-
stituit istoria exfiltrării unor diplo-
maţi americani în timpul revoluţiei
iraniene, inspirându-se din artico-
lul unui agent CIA aflat la originea
operaţiunii, primul care a revelat
un document recent declasificat.
WGA l-a recompensat şi pe sce-
naristul lui „Zero Dark Thirty”,
Mark Boal, la categoria „Scenariu
original”. Deşi, paradoxal, senato-
rii americani Dianne Feinstein, pre-
şedintele Comitetului pentru infor-
maţii,   Carl Levin,  preşedintele
Comitetului de apărare,  şi John

McCaine, fost candidat la preziden-
ţialele din 2008, s-au plâns patro-
nului de la Sony Pictures că „Zero
Dark Thirty” este factualmente ine-
xact „şi noi credem că aveţi obliga-
ţia să declaraţi public că rolul atri-
buit torturii în prinderea lui Osama
Bin Laden n-a fost fondat pe reali-
tate, ci relevă o parte din ficţiunea
filmului”.  Cum filmul regizoarei
Katherine Bigelow a avut consul-
tanţa unor oameni ai CIA specialişti
în Orientul Mijlociu, deloc antipa-
tici în particular, discuţia nu-şi mai
are rostul. Fiindcă din momentul în
care se dobândeşte certitudinea că
mesagerul lui Bin Laden, Abu Ah-
med Al-Kuwaiti, nu este mort şi
continuă să menţină contactul în-
tre şef şi soldaţii invizibili, arestarea
rocombolească a lui Abou Faraj al-

Libbi, şeful Al-Qaeda în Pakistan,
în mintea personajului Maia (inter-
pretat de Jessica Chastain), un fa-
bulos ofiţer CIA, totul se limpezeş-
te. Este dificil de comparat astăzi
„Zero Dark Thirty” cu şocul „Noii
apocalipse din Vietnam”, un film din
1979. Orice demonstraţie de-a-
ndoaselea este o stupiditate şi dacă
puţini credeau că „Argo” şi „Zero
Dark Thirty” vor conta şi la Osca-
ruri, iată că au fost infirmaţi. Sunt
două filme în care, dincolo de acţi-
unea bine concepută gradual, ten-
siunea bine gestionată, distribuţia
impecabilă, cu actori captivanţi prin
inteligenţa lor, te captivează. Două
filme absolut fascinante, plasate în-
tre propaganda antirăzboinic ă şi
năzuinţa pacifistă, în care se resim-
te discret iradierea, mai mult decât

în alte situaţii, a profesioniştilor din
CIA. Dacă doresc să-şi facă sau
nu ceea ce noi numim imagine este
de discutat. Nu puteau oricum „da
cu piciorul” la două performanţe
profesionale istorice, care le aco-
peră destule neîmpliniri, sau mai
exact eşecuri, pe care le şi recu-
nosc. Cu toate acestea, cursa Os-
c arurilor  pentru „Cel mai bun
film”, care vor fi acordate pe 24
februarie, se duce între „Lincoln”,
realizat de Steven Spielberg, şi
„Argo”, a lui Ben Affleck, favoriţi
între cele nouă filme nominalizate
la această categorie. Jessica Chas-
tain nominalizată la categoria „Cea
mai bună actriţă”, în „Zero Dark
Thirty”, a lui Katherine Bigelow,
aspiră la un Oscar „colorat, plin
de farmec”, promite ea.

  PSD Craiova va avea 168 de organizaţii
pe lângă secţiile de votare. Unele dintre ele
sunt descoperite, dar asta pentru că vechiul
statut prevedea o altă formă de organizare.
„Am fost desemnată preşedinte interimar al
PSD Craiova. Conform statutului, va trebui
să ne organizăm pe secţiile de votare. Pre-
şedinţii de organizaţii se vor transforma în
preşedinţi de secţii de votare. Desigur, vor
trebui constituite şi alte organizaţii, în cele-
lalte secţii de voatre care nu sunt încă aco-

Biroul Permanent al PSD Dolj a numit-o preşedinte interimar al Organizaţiei
Municipale PSD Craiova pe Lia Olguţa Vasilescu. Decizia a fost făcută publică, ieri,
de aceasta, în cadrul unei conferine de presă. Până la alegerile din organizaţie, care
vor avea loc cel mai probabil la sfârşitul lunii martie – începutul lunii aprilie, social-
democrata vrea să mai constituie organizaţii pe lângă secţiile de votare, conform
noului Statut al PSD. Aceasta a mai spus că PSD Dolj va organiza Conferinţa Extra-
ordinară pe dala de 6 aprilie, iar PSD Craiova, cu o săptămână înainte.

perite. S-au transmis tot felul de mesaje, in-
clusiv prin intermediul unor organe de pre-
să, că aş vrea să schimb preşedinţii de orga-
nizaţii. Vreau să transmit că nu este adevă-
rat, doar că vor avea atribuţii pe sectoare
mai mici, conform statutului şi noilor regle-
mentări care ne-au parvenit de la Comitetul
Executiv Naţional. Va trebui să avem 168 de
preşedinţi de secţii de votare. 6 aprilie va fi
data alegerilor pentru judeţ, iar la municipiu
probabil cu o săptămână înainte”, a afirmat

Lia Olguţa Vasilescu.  Primarul Craiovei a
mai precizat şi că între ea şi preşedintele
PSD Dolj, Ion Prioteasa,  nu există nic i un
fel de problemă: „Relaţia cu domnul Prio-
teasa este de notorietate. Aţi văzut-o şi dum-

neavoastră la fiec are întâlnire. Nu mergem
pe acelaşi palier, nu alergăm pe aceeaşi pis-
tă, nu avem de ce să avem probleme”, a
anunţat Lia Olguţa Vasilescu.

MARIN TURCITU

„În cadrul Comisiei de Cod electoral, am reafirmat
poziţia USL. Ne dorim o Cameră a deputaţilor cu un
număr maxim de 300 de deputaţi, de principiu aleşi pe
vot proporţional, şi cu principale atribuţii care ţin de buget,
de legile principale, şi un Senat format din 90 – maxi-
mum 100 de senatori, aleşi uninominal, pe baza repre-
zentării judeţelor şi regiunilor, şi care să aibă ca princi-
pale atribuţii dezvoltarea regională, politica externă şi
politica de apărare”, a spus Ponta.

El a precizat că prin aceste propuneri USL păstrează
principiul bicameralismului, dar reduce numărul de par-
lamentari printr-o limitare foarte clară. „Vom face toate
procedurile parlamentare mult mai rapide, pentru că,
practic, Camera va avea clar atribuţiile principale care
ţin de administrarea de zi cu zi, de controlul asupra Gu-
vernului, iar Senatul are politică externă, politică de apă-
rare şi dezvoltare regională”, a adăugat premierul.

Referitor la modificarea Constituţiei, USL a decis ieri
constituirea unui Forum constituţional, care va fi condus
de o persoană din societatea civilă şi în care vor fi repre-
zentate principalele instituţii ale statului, raportul acestuia
urmând să stea la baza activităţii Comisiei de revizuire a

USL propune 300 de deputaţi, 100 de senatori,
atribuţii diferite ale Camerelor Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, după şedinţa USL, că propunerea

Uniunii la modificarea legislaţiei electorale priveşte limitarea numărului de
parlamentari la 300 de deputaţi, aleşi proporţional, şi 100 de senatori, aleşi
uninominal, şi diferenţierea clară a atribuţiilor celor două Camere.

Constituţiei, a anunţat tot premierul Victor Ponta, copre-
şedinte al Uniunii. „Astăzi este prima şedinţă a Comisiei
de revizuire a Constituţiei şi propunerea noastră va fi ace-
ea de a avea un forum constituţional coordonat de o per-
soană din societatea civilă. În acest Forum constituţional
să fie reprezentate toate instituţiile, Guvernul, Preşedinţia,
Curtea Constituţională, Consiliul Superior al Magistraturii
şi toate organizaţiile neguvernamentale care doresc să
participe la acest efort, să se depună propunerile de revi-
zuire atât din partea partidelor, cât şi din partea oricăror
altor organizaţii”, a detaliat premierul.

Potrivit acestuia, Forumul constituţional va organiza
dezbateri în Bucureşti şi în ţară, până pe 5 mai, urmând
ca abia după această dată, pe baza raportului întocmit
de acesta, Comisia parlamentară de revizuire a Consti-
tuţiei să-şi înceapă activitatea. „Ne mobilizăm cu toţii să
avem adoptată până la sfârşitul sesiunii parlamentare şi
pe parcursul verii şi în luna septembrie să existe posibi-
litatea de a se dezbate rezultatele comisiei şi, undeva în
jur de 1 octombrie, să putem să avem referendumul
constituţional, în aşa fel încât, practic, procedura să fie
îndeplinită”, a afirmat liderul USL.

Lia Olguţa Vasilescu
preşedinte interimar
al PSD Craiova
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Electroputere SA Cra-
iova a înregistrat, anul
trecut, pierderi de 24,2
milioane de lei (5,5 mi-
lioane de euro), potrivit
rezultatelor financiare
preliminare pe 2012 pu-
blicate recent de com-
panie. Din cauza crizei,
compania ºi-a diminuat
cifra de afaceri de la
45,5 milioane de euro în
2011 la 25 de milioane
de euro în 2012, în con-
diþiile în care în anul
2010 societatea înregis-
tra o cifrã de afaceri de
67 de milioane de euro.

Electroputere Craiova
ºi-a redus considerabil cifra
de afaceri

Din punctul de vede-
re al antreprenorilor, ar-
gumentul-cheie pentru
apelarea la arbitraj este
economisirea timpului,
prin durata scurtã de so-
luþionare a litigiului. Cur-
tea de Arbitraj Dolj ofe-
rã în acest sens o serie
de avantaje în judecarea
litigiilor comerciale, faþã
de instanele de drept co-
mun. „Curtea de Arbitraj
Dolj decide într-o singu-
rã instanþã litigiul, în termen de maximum 5 luni, iar hotãrârea
Curþii este definitivã ºi obligatorie. Astfel, veþi obþine o sentinþã
cu aceeaºi validitate ca aceea a unei sentinþe judecãtoreºti”, se
precizeazã într-un comunicat de presã postat pe site-ul Camerei
de Comerþ ºi Industrie a judeþului Dolj. Specialiºtii recomandã
totodatã sã se includã în contracte clauza de compromisorie.
“Orice litigiu decurgând din sau în legãturã cu acest contract,
inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinþarea lui,
se va soluþiona prin arbitrajul Curþii de Arbitraj de pe lângã
Camera de Comerþ ºi Industrie a judeþului Dolj, în conformitate
cu Regulile de procedurã arbitralã ale acestei Curþi. Hotãrârea
arbitralã este definitivã ºi obligatorie”.

Argumentul-cheie
pentru apelarea la arbitraj
este economisirea timpului

Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pes-
cuit (APDRP) a prelun-
git sesiunea de depunere
de proiecte pentru mãsu-
rile 1.2.1. – Moderniza-
rea exploataþiilor agricole
ºi 1.2.3. – Creºterea va-
lorii adãugate a produse-
lor agricole ºi forestiere.-
 Termenul-limitã pentru
depunerea proiectelor
aferente celor douã mã-
suri este vineri, 1 martie
2013, ora 12.00. Aceasta este cea de a treia prelungire a termenu-
lui-limitã de depunere pentru cele douã mãsuri din PNDR. „În con-
formitate cu decizia Autoritãþii de Management pentru PNDR, ter-
menul pentru depunerea proiectelor aferente Mãsurii 1.2.1. ºi
Mãsurii 1.2.3. se prelungeºte pânã în data de 1 martie 2013. Asa-
dar, cea de-a zecea sesiune de cereri de proiecte pentru Mãsura
1.2.1. ºi cea de-a 12-a sesiune de cereri de proiecte pentru Mãsura
1.2.3. se desfãºoarã în perioada 26 noiembrie 2012 – 1 martie
2013”, se aratã în anunþul publicat de APDRP.

La ARDRP, o nouã sesiune
de depunere de proiecte

Camera de Comerþ ºi Indus-
trie a României – Camera Na-
þionalã va organiza joi, 21 fe-
bruarie, ora 10.00, conferinþa
„Energiile convenþionale ºi
regenerabile -  perspective
ºi bune practici”. Evenimen-
tul va avea loc la Amfiteatrul
Albastru din incinta Palatului
Camerei Naþionale. Luând în

considerare importanþa dome-
niului energetic pentru Româ-
nia, evenimentul îºi propune sã
marcheze începutul unei am-
ple dezbateri între Autoritãþi,
reprezentanþii Misiunilor Di-
plomatice strãine la Bucureºti,
în calitate de reprezentanþi ai
potenþialilor investitori strãini în
domeniu, ºi mediul de afaceri

românesc.
Aceastã manifestare se va

adresa tuturor agenþilor econo-
mici ce opereazã în sectorul
energiilor convenþionale ºi re-
generabile, precum ºi celor ce
doresc sã acceadã pe piaþa
energeticã din România, consti-
tuind astfel un bun prilej de
schimb de informaþii cu repre-
zentanþii mediului guvernamen-
tal ºi ai mediului diplomatic.
Conferinþa se va bucura de pre-
zenþa ministrului Afacerilor Ex-
terne, Titus Corlãþean, ministru-
lui delegat pentru Energie, Con-
stantin Niþã, ºi nu în ultimul
rând, ministrului delegat pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri ºi
Turism, Maria Grapini. La eve-
niment mai sunt invitaþi ºi di-
plomaþi acreditaþi pentru Dane-
marca, Finlanda, Norvegia ºi
Suedia, precum ºi a experþi din
cadrul organismelor guverna-
mentale implicate în domeniul
energetic. Invitaþii vor oferi in-
formaþii privind perspectivele ºi
bunele practici din domeniul
energetic, atât pe plan intern,
cât ºi la nivel european.

„Energiile convenþionale ºi regenerabile
– perspective ºi bune practici”

Adunarea Generalã a Membri-
lor Camerei de Comerþ ºi Indus-
trie a judeþului Dolj, stabilitã iniþi-
al pentru a se desfãºura astãzi, s-
a amânat pentru luna viitoare, mai
precis pentru data de 6 martie.
«Din motive obiective, raportul de
audit nu va fi finalizat pânã la 19
februarie a.c., datã pentru care a
fost convocatã Adunarea Gene-
rala a Membrilor la primul ter-
men. În conformitate cu preve-
derile art. 18, 19 ºi 20 din Statutul
Camerei de Comerþ ºi Industrie
a judeþului Dolj vom convoaca
Adunarea Generalã a Membrilor,
în sedinþã ordinarã, în ziua de
miercuri, 6 martie 2013, ora 14.00,
la Sala de conferinþe din clãdirea 
PROIECT SA Craiova, strada
„Ion Maiorescu” nr. 4, parter», a
precizat Cristian Dobre, preºedin-
tele CCI a judeþului Dolj.

Ordinea de zi va cuprinde
ºapte puncte importante. „Dez-
baterea ºi aprobarea Raportului
Colegiului de Conducere al CCI
a judeþului Dolj pentru activita-
tea desfãºuratã în perioada 11
aprilie 2012 – 15 februarie
2013”; „Dezbaterea ºi aprobarea
Raportului privind execuþia Bu-
getului de Venituri ºi Cheltuieli pe
anul 2012”; „Dezbaterea ºi apro-
barea Raportului de audit al au-
ditorului financiar ELITE AU-
DIT privind activitatea desfãºu-
ratã de la ultima adunare gene-
ralã din 11 aprilie 2012. Descãr-
carea de gestiuni”; „Prezentarea
raportului de audit financiar su-
plimentar solicitat prin Decizia

6 martie: Adunarea Generalã6 martie: Adunarea Generalã6 martie: Adunarea Generalã6 martie: Adunarea Generalã6 martie: Adunarea Generalã
a Membrilor Camerei de Comerþa Membrilor Camerei de Comerþa Membrilor Camerei de Comerþa Membrilor Camerei de Comerþa Membrilor Camerei de Comerþ

ºi Industrie a judeþului Doljºi Industrie a judeþului Doljºi Industrie a judeþului Doljºi Industrie a judeþului Doljºi Industrie a judeþului Dolj

Colegiului de Conducere al
C.C.I. Dolj din 29 ianuarie 2013.
Analizarea situaþiei financiare a
Camerei de Comerþ ºi Industrie
a judeþului Dolj ºi adoptarea unor
mãsuri de rezolvare”; „Aproba-
rea Bugetului de Venituri ºi Chel-
tuieli pe anul 2013. Stabilirea ni-
velului indemnizaþiilor preºedin-
telui, vicepreºedintilor ºi membri-
lor Colegiului de Conducere”;
„Stabilirea obiectivelor generale
ale activitãþii de viitor a Camerei

de Comerþ ºi Industrie a judeþu-
lui Dolj” ºi, nu în ultimul rând,
„Aprobarea  cotizaþiilor  de 
membru al Camerei de Comerþ 
ºi Industrie a judeþului Dolj”.

 „În  situaþia  neîndeplinirii 
cvorumului prevãzut de art. 20
din Statut, Adunarea Generalã se
reprogrameazã pentru data de 13
martie 2013, ora 14.00,  în ace-
laºi loc, cu aceeaºi ordine de zi”,
a mai spus preºedintele Came-
rei de Comerþ.
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Sistemul sanitar românesc aratã în
continuare mult mai bine în statistici
decât în realitate. Deºi majoritatea
unitãþilor medicale sunt departe de
standardele spitalelor din alte þãri
europene, raportãrile aratã cu totul
altfel. Aºa se face cã, potrivit
datelor oficiale, spitalele româneºti
au un numãr de infecþii nosocomiale

– cãpãtate de bolnavi pe parcursul
internãrii în spital – mult mai mic
chiar ºi decât cele din Suedia.
Dincolo însã de ºirul de procente,
realitatea este cu totul alta ºi o simt
pe propria piele cei care sunt nevoiþi
sã treacã pragul unitãþilor sanitare.

În judeþul Dolj, conform datelor
oferite de reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã, incidenþa infecþiilor
nosocomiale depistate în sistemul
rutinã – numãr de cazuri de infecþii
nosocomiale la 100 externaþi – este
de sub pragul de 1%. Cele mai multe
infecþii nosocomiale s-au înregistrat
în secþiile de chirurgie, pediatrie, nou-
nãscuþi, obstetricã ºi Anestezie
Terapie Intensivã. În privinþa tipurilor
de infecþie depistate, mai des întâlnite
au fost cele în plagã chirurgicalã,
infecþiile de tract digestiv, septicemie
sau infecþiile respiratorii.

52 de pacienþi
cu infecþii nosocomiale

la Spitalul Judeþean
La Spitalul Clinic Judeþean de

Urgenþã din Craiova, cel mai mare
din Oltenia, pe parcursul anului
trecut, 52 de pacienþi s-au ales cu
infecþii nosocomiale. Conform
raportãrilor oficiale, la Spitalul
Municipal Filantropia din Craiova au
fost depistate cinci astfel de cazuri,
la Spitalul Clinic de Boli Infecþioase
„Victor Babeº” douã cazuri, în timp
ce Spitalul de Neuropsihiatrie din
Craiova a raportat un singur caz.
Tot câte un pacient diagnosticat cu
infecþii nosocomiale s-a înregistrat,
pe parcursul anului trecut, ºi la
Spitalul Municipal din Bãileºti ºi
Spitalul Orãºenesc Dãbuleni.

Câte trei astfel de cazuri au fost
descoperite, în schimb, la Spitalul
Orãºenesc din Filiaºi ºi la Spitalul de
Psihiatrie Poiana Mare. La Spitalul

Nu mai puþin de 75 de pacienþi internaþi în unitãþile sanitare dol-
jene s-au ales, anul trecut, cu boli cãpãtate chiar în timp ce primeau
tratament în spital. Culmea este însã cã rata infecþiilor intraspitali-
ceºti sau nosocomiale, aºa cum le spun specialiºtii, rãmâne una des-
tul de micã în comparaþie cu ceea ce se întâmplã în alte state europe-
ne, cu sisteme sanitare mult mai bine puse la punct.

Infecþiile din spitale au îmbolnãvit 75 de doljeniInfecþiile din spitale au îmbolnãvit 75 de doljeniInfecþiile din spitale au îmbolnãvit 75 de doljeniInfecþiile din spitale au îmbolnãvit 75 de doljeniInfecþiile din spitale au îmbolnãvit 75 de doljeni
Paginã realizatã de RADU ILICEANU

din Leamna, potrivit reprezentanþilor
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj,
anul trecut, s-au înregistrat ºapte
cazuri de infecþii nosocomiale.

Existã însã ºi douã unitãþi sanitare
doljene care nu au raportat niciun
caz de infecþii intraspitaliceºti. Este
vorba de Spitalul Municipal Calafat
ºi Spitalul Orãºenesc Segarcea.

Numãrul de cazuri raportate,
minimalizat

În aceste condiþii, deºi infecþiile
intraspitaliceºti reprezintã, încã, o
problemã pentru toate sistemele de
sãnãtate din lume, fenomenul este
mai mult ascuns sub preº în þara
noastrã. Pe plan mondial, numãrul
afecþiunilor cãpãtate de pacienþi în
spitale este încã unul foarte mare.
Conform Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii, media este de aproximativ
9-10% din numãrul total de pacienþi
internaþi.

În întreaga lume, câteva milioane
de pacienþi sunt afectaþi anual de
infecþiile nosocomiale, responsabile
pentru decese ºi pierderi financia-
re semnificative ale sistemelor de
sãnãtate. În momentul de faþã,
la fiecare 100 de pacienþi spitalizaþi
la un moment dat, ºapte în þãrile
dezvoltate ºi zece în þãrile în curs de
dezvoltare vor dobândi cel puþin
o infecþie nosocomialã. În timp

ce infecþiile tractului urinar sunt mai
frecvente în þãrile dezvoltate, infec-
þiile chirurgicale sunt de nouã ori
mai numeroase în þãrile în curs de
dezvoltare afectând aproape douã
treimi dintre pacienþii operaþi.

În Europa, mai mult de patru
milioane de pacienþi sunt afectaþi în
fiecare an de aproximativ 4,5 milioa-
ne infecþii nosocomiale care cauzea-
zã 16 milioane extra-zile de spitali-
zare, 37.000 de decese, precum ºi

costuri de aproximativ ºapte miliarde
de euro pe an.

Respectarea regulilor de igienã
poate preveni infecþiile

ªi mai surprinzãtor este faptul cã
multe dintre mãsurile de prevenire ºi
control a infecþiilor nosocomiale sunt
simple, necostisitoare ºi eficiente,-
 dar responsabilitatea revine, în
mare parte, ºi personalului sanitar
implicat. Pacienþii, dar ºi deprinderi-
le populaþiei generale privind igiena
mâinilor joacã, la rândul lor, un rol
important în prevenirea infecþiilor
nosocomiale.

Un studiu realizat în urmã cu
câþiva ani a relevant potenþialul
deosebit al unui gest elementar de
igienã precum spãlarea corectã cu
apã ºi sãpun a mâinilor: scãderea cu
50% a numãrului cazurilor de pneu-
monie ºi cu 34% a infecþiilor cutana-
te. De aceea, unul din obiectivele
autoritãþilor sanitare rãmâne stimu-
larea capacitãþii unitãþilor spitaliceºti
de a parcurge primele etape reco-
mandate de Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii pentru accederea în reþea-
ua internaþionalã a centrelor de
excelenþã privind igiena mâinii.
Astfel de iniþiative sunt simple, dar
de mare responsabilitate ºi însemnã-
tate pentru sãnãtatea ºi uneori chiar
viaþa pacienþilor internaþi în spitale.
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ªcolile franceze cautã elevi
bursieri în România. Este
vorba despre cea de-a X-a
ediþie a Concursului pentru
acces în clasele pregãtitoare
ale Marilor ªcoli din Franþa
(CPGE). Organizat de Amba-
sada Franþei în România,
concursul se adreseazã
elevilor din clasele a XII-a
care deþin cunoºtinþe excelen-
te de Matematicã, dar ºi
noþiuni de Limbã francezã.
Primii doi candidaþi clasaþi, în
urma acestui concurs, vor
beneficia de burse acordate de
Fundaþia Odon Vallet ºi vor

ªcoli le franceze cautãªcoli le franceze cautãªcoli le franceze cautãªcoli le franceze cautãªcoli le franceze cautã
bursieri  în Româniabursieri  în Româniabursieri  în Româniabursieri  în Româniabursieri  în România

studia la Liceul Louis-le-
Grand din Paris, timp de doi
ani. Dupã cei doi ani de
pregãtire, elevii au posibilitatea
de a susþine examenele de
admitere pentru una sau mai
multe ºcoli de inginerie. Elevii
care nu reuºesc sã fie admiºi
într-o Grande Ecole, dupã cei
doi ani de pregãtire, pot conti-
nua studiile într-o universitate.

Probã scrisã de Matematicã,
în limba francezã

Concursul CPGE va fi
organizat simultan de Institu-

tul Francez din România
(Bucureºti), de direcþiile sale
regionale de la Iaºi, Cluj-
Napoca ºi Timiºoara, dar ºi
de Lectoratele franceze de la
Sibiu ºi Craiova, în data de
25 martie 2013, începând cu
ora 8.30. Testul constã într-
o probã scrisã, în limba
francezã, bazatã pe cunoºtin-
þele de matematicã ale
participanþilor. Data-limitã a
înscrierilor este joi, 21
martie 2013, ora 18.00.

Înscrierile pentru acest
concurs se pot face prin e-
mail la urmãtoarele adrese, în
funcþie de centrul de exami-
nare: Institutul Francez din
România (Bucureºti): raluca.-
smadu@institutfrancais-
roumanie.com; Institutul
Francez din România (Iaºi):
olivier.dumas@institutfran-
cais-roumanie.com; Institutul
Francez din
România (Cluj-Napoca):
secretariat.cluj@institutfrancais-
roumanie.com; Institutul
Francez din România (Timi-
ºoara): camelia.gintaru@
institutfrancais-roumanie.-
com; Lectoratul francez
de la Sibiu (Sibiu): sibiulectorat-
francais@gmail.com;
Lectoratul francez de la
Craiova (Craiova):
lecteurdefrancaiscraiova@
yahoo.fr.

Candidaþii de la bacalaureat din
promoþiile anterioare care au sus-
þinut de cel puþin douã ori exa-
menul fãrã sã-l promoveze ºi se
prezintã la toate probele acestuia
vor plãti în acest an o taxã de 230
de lei. În cazul în care candidaþii
nu vor participa la tot examenul,
suma pe care aceºtia trebuie sã o
plãteascã va fi stabilitã diferen-
þiat, în funcþie de numãrul de pro-
be susþinute, luându-se în calcul
toate cheltuielile necesare evaluã-
rii fiecãrui absolvent. Taxa este va-
labilã ºi pentru candidaþii prove-
niþi din învãþãmântul particular.

Înscrierea candidaþilor pentru
prima sesiune a bacalaureatului
din acest an va avea loc între 27
ºi 31 mai. Prima probã a exa-
menului, cea pentru evaluarea
competenþelor lingvistice de co-
municare oralã
în limba româ-
nã, va avea loc
în perioada
10-12 iunie. A
doua probã,
cea pentru eva-
luarea compe-
tenþelor l in-
gvistice de co-
municare oralã
în limba ma-
ternã, este pro-
gramatã pen-
tru perioada
12-14 iunie.

Proba pentru evaluarea compe-
tenþelor digitale va avea loc în-
tre 17 ºi 21 iunie, iar cea pentru
evaluarea competenþelor lingvis-
tice într-o limbã internaþionalã,
între 25 ºi 28 iunie.

Probele scrise vor începe pe
data de 1 iulie, cu limba ºi lite-
ratura românã. Va urma pe 2 iu-
lie proba scrisã la limba ºi lite-
ratura maternã, iar pe 3 iulie va
avea loc proba scrisã obligato-
rie a profilului. Proba scrisã la
alegere a profilului ºi specializã-
rii este programatã pentru data
de 5 iulie. Primele rezultate vor
fi afiºate pe data de 8 iulie, iar
contestaþiile vor putea fi depuse
în aceeaºi zi. Rezolvarea conte-
staþiilor va avea loc între 9 ºi 11
iulie, iar rezultatele finale vor fi
afiºate pe 12 iulie.

Nouã maste-
ranzi ºi studenþi
în an terminal de
la facultãþi  cu
profil tehnic vor
beneficia de se-
siunea de iarnã a
programului de
internship orga-
nizat de Team-
Net. Candidaþii
au posibilitatea
de a lucra part-
t ime sau full-
t ime, pentru o
perioadã de trei
luni, alãturi de o
echipã speciali-
zatã în domenii
precum administrarea bazelor
de date, programare Java ºi
Net sau analiza de business. În
plus, pe toatã perioada stagiu-
lui, studenþii interni vor primi
o sponsorizare lunarã.

Înscrierile pentru sesiunea
de iarnã a programului de in-
ternship vor avea loc pânã pe
28 februarie. Rezultatele se-

TeamNet deschide sesiunea din 2013
a programului sãu de internship

lecþiei vor fi anunþate în luna
martie. În procesul de selec-
þie, vor fi luaþi în considerare
doar candidaþii care au absol-
vit toate examenele din primii
doi ani de studiu, cu un bac-
kground puternic în matema-
ticã, statisticã ºi algoritmi ºi
cunoºtinþe elementare de de-
sign al bazelor de date relaþi-
onale ºi de programare într-
un limbaj larg utilizat.  La
acestea se adaugã abilitãþi de
comunicare ºi de rezolvare a
problemelor.

Mai multe detalii despre pro-
gramul de internship gãsiþi pe pa-
gina http://thinkndo.teamnet.ro/
internship.shtml.

Potrivit proiectului de plan-
cadru pentru învãþãmântul pri-
mar publicat pe site-ul Minis-
terului Educaþiei Naþionale,
limba modernã va fi obligato-
rie din clasa a III-a. Religia
apare în trunchiul comun în
planul-cadru încã de la clasa
pregãtitoare ºi pânã la clasa a
IV-a, pentru fiecare din aces-
tea câte o orã pe sãptãmânã.
Planul propus de MEN ºi aflat
în dezbatere publicã prevede
cinci ore pe sãptãmânã la Lim-
ba ºi literatura românã
în clasa pregãtitoare,
câte ºase ore în clasa
I ºi a II-a, cinci ore în
clasa a III-a ºi patru

ore în clasa a IV-a.
În ceea ce priveºte Mate-

matica, sunt propuse câte trei
ore pe sãptãmânã pentru cla-
sa pregãtitoare, clasa I ºi cla-
sa a II-a ºi câte patru ore la
clasa a III-a ºi a IV-a. Pentru
ªtiinþele naturii este prevãzu-
tã câte o orã pe sãptãmânã în-
cepând de la clasa pregãtitoa-
re ºi pânã la clasa a IV-a, Is-
toria – o orã pe sãptãmânã în-
cepând din clasa a IV-a, Ge-
ografia din aceeaºi clasã, o

orã pe sãptãmânã. Proiectul
de plan-cadru propune câte o
orã pe sãptãmânã de Arte vi-
zuale pentru clasa pregãtitoa-
re ºi clasele I - IV, Educaþia
muzicalã ºi miºcare câte douã
ore pe sãptãmânã pânã la cla-
sa a II-a ºi trei ore pe sãptã-
mânã pentru clasele a III-a –
a IV-a, iar Educaþie fizicã –
a câte douã ore pe sãptãmâ-
nã începând de la clasa pre-
gãt i toare  º i  pânã la  c lasa
a IV-a.

Cadrele didactice,
pãrinþii ºi reprezentanþii

societãþii civile pot sã
transmitã observaþii ºi

propuneri referitoare la
proiectul de plan-cadru

pentru învãþãmântul
primar, prin completa-

rea unui formular de
consultare, disponibil

la adresa: https://
www.surveymonkey.-
com/s/PC-primar pânã
la data de 19 februarie.

Elevii care susþin
pentru a treia oarã

bacalaureatul, taxaþi

Elevii care susþin
pentru a treia oarã

bacalaureatul, taxaþi

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Limba modernã,
obligatorie din clasa a III-a
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Doi dintre cei mai în-
drăgiţi ac tori de come-
die, Horaţiu Mălăele şi
George Mihăiţă – ac es-
ta din urmă direc tor al
Teatrului de Comedie
din Bucureşti –,  aduc
pe scena Teatrului Na-
ţional „Marin Sorescu”
din Craiova c elebra sa-
tiră politică a lui Niko-
lai Gogol,  „Revizorul”.
Reprezentaţia va avea
loc marţi,  5 martie, în-
cepând c u ora 19.00,
iar biletele s -au pus în
vânzare la Agenţia in-
stituţiei,  ultimele dispo-
nibile fiind la preţul de
40 de lei.

Spectacolul de teatru,
în regia lui Horaţiu Mă-
lăele, scenografia Liei Manţoc şi pe muzica
Dorinei Crişan Rusu, a fost primit cu entu-
ziasm atât de public, cât şi de critici, pe toa-
te scenele naţionale şi internaţionale pe care
s-a jucat. Cele mai importante ziare britani-
ce au elogiat spectacolul „Revizorul”, cu
ocazia Festivalului Internaţional Fringe, din
Edinburgh, lăudând „înalta calitate profesi-

„Revizorul” lui Gogol îi aduce la TNC
pe actorii Horaţiu Mălăele şi George Mihăiţă

onală şi de un comic ex-
traordinar”.  Piesa ui-
meşte printr-un umor
dramatic, perfec t con-
struit şi riguros urmărit
pe tot parcursul său. Pri-
marul şi apropiaţii săi,
adminis tratori ai vieţii
publice, trăiesc drama
mediocrilor, stârnind un
râs amar publicului. Râ-
sul e provocat pe mu-
chie de cuţit, pentru că
spectatorul face haz de
necazul său…

Alături de actorii Ho-
raţiu Mălăele şi George
Mihăiţă, în distribuţie se
regăsesc Virginia Mirea,
Delia Seceleanu, Valen-
tin Teodosiu, Ion Che-
laru / Vladimir Găitan,

Gheorghe Dănilă, Şerban Georgevici, Eugen
Racoti, Petre Dinuliu, Dragoş Huluba / Bog-
dan Coteţ, Florin Dobrovici, Ana Maria La-
zăr / Teodora Stanciu şi Bogdan Ghiţulescu
/ Alexandru Conovaru. Spectacolul (după un
text tradus de Sică Alexandrescu şi Gabriela
Leonte) a avut premiera pe 5 octombrie 2006
şi durează aproape două ore, fără pauză.

Pelerinaje
cu Centrul
„Sfântul
Nicodim”,
în martie

Centrul de Pelerinaj „Sfân-
tul Nicodim” al Mitropoliei Ol-
teniei va organiza, în luna mar-
tie, mai multe pelerinaje la mă-
năstiri din România. Astfel, sâmbătă, 2 mar-
tie, va avea loc un pelerinaj la Mănăstirea
Prislop din judeţul Hunedoara, unde se vor
vizita biserica, mormântul părintelui Arsenie
Boca, Izvorul şi Chilia Sfântul Ioan de la
Prislop. De asemenea, grupul de credincioşi,
însoţiţi de părintele Sorin Dumitru, va mer-
ge la Mănăstirea Lainici din judeţul Gorj,
unde va participa la Paraclisul Maicii Dom-
nului – Grabnic Ajutătoare, la Mănăstirea
Vişina şi la Mănăstirea Strâmba Jiu. Costul
pelerinajului este de 80 lei/persoană.

Un alt pelerinaj va avea loc în data de 3
martie, la Mănăstirea Frăs inei, la Catedrala
Episcopală din Râmnicu Vâlcea, la Mănăs-
tirea Dintr-un Lemn şi Mănăs tirea Surpa-
tele din judeţul Vâlcea, preţul fiind de 65
lei/persoană.

Ultimul pelerinaj organizat în luna martie
de Centrul „Sfântul Nicodim” va fi în jude-
ţul Argeş, în zilele de 24 şi 25 martie. Potri-
vit reprezentanţilor Mitropoliei Olteniei, cu
ac es t prilej credinc ioşii vor participa la
Sfânta Liturghie c are va f i săvârşită la Mă-
năstirea Trivale de lângă Piteşti, la Mănăs-
tirea Curtea de Argeş, unde se vor putea
înc hina la moaştele Sfintei Muceniţe Fi-
lofteia şi admira mormintele voievozilor. Tot
aici, credincioşii vor vizita Fântâna Meşte-
rului Manole, vor participa la slujba de Pri-
veghere şi a doua zi, de Buna Vestire, la
slujba arhierească a Sfintei Liturghii. În
cadrul pelerinajului, se vor vizita în conti-
nuare mănăstirile Negru Vodă, Ciocanul,
Robaia, Cotmeana şi Nămăeşti. Costul pe-
lerinajului este de 160 lei/persoană.

De luna trecută, Institutul Cultural Român
a început inaugurarea filialelor în provinciile
istorice ale ţării. Prima dintre ele a fost Filia-
la Moldova – Iaşi, însă la vremea respectivă
– 14 ianuarie – aceasta nu avea nici sediu şi
nici buget, urmând să funcţioneze provizo-
riu, până la găsirea unui spaţiu adecvat, la
un loc cu Uniunea Scriitorilor din munici-
piu. Calendarul inaugurărilor mai viza Filiala
Dobrogea, cu sediul la Tulcea (17 ianuarie),
Filiala Banat-Crişana, cu sediul la Arad (24
ianuarie), Filiala Oltenia – Gorj, cu sediul la
Târgu Jiu (25 ianuarie), Filiala Maramureş,
cu sediul la Baia Mare (14 februarie), Filiala
Transilvania, cu sediul la Cluj-Napoca (15
februarie) şi Filiala Oltenia – Dolj, cu sediul
la Craiova (22 februarie).
„Am găsit un sediu adecvat,
adică spaţios şi situat central”

În cazul Craiovei un sediu există, însă data
inaugurării a fost amânată. Este vorba de-
spre spaţiul filialei locale a Uniunii Artiştilor
Plastici din România (UAPR) de pe strada
„Ştirbei Vodă” nr. 7, lângă fosta Casă de
Modă. Mai precis, Galeria „ARTA 2”, „care
este destul de bine întreţinută, îi trebuie doar
mici cosmetizări” pentru a redeveni funcţi-
onală, după cum anunţa la începutul acestei
luni, într-un interviu acordat cotidianului „Cu-
vântul Libertăţii”, şi Marcel Voinea, preşe-
dintele Filialei Craiova a UAPR şi, totodată,
director adjunct al Filialei Oltenia – Dolj a
Institutului Cultural Român.

Instituţia are sediu, dar sunt necesare reamenajarea şi dotarea
lui. Deocamdată nu s-au discutat problemele bugetului şi
referenţilor, susţine directorul Gabriel Coşoveanu

Deşi la începutul anului, când anunţa calendarul inaugurărilor de filiale în ţară,
Institutul Cultural Român (ICR) vehicula pentru Craiova data de 22 februarie,
evenimentul a fost amânat pentru luna martie. Şi nu din cauza lipsei unui sediu,
cum s-a întâmplat în alte cazuri din ţară. Din fericire, Filiala Oltenia – Dolj îl are:
este situat pe strada „Ştirbei Vodă” nr. 7, adică în spaţiul Galeriei „ARTA 2” a
Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Craiova. Motivul este timpul insufi-
cient pentru reamenajarea şi dotarea acestuia, pentru a corespunde cerinţelor im-
puse de „centru”. La inaugurare este aşteptat şi preşedintele ICR, Andrei Marga.

Gabriel Coşoveanu,
directorul Filialei Craiova a ICR:

«Buget deocamdată nu avem, nici nu s-a
discutat problema aceasta. Cum, deocamda-
tă, nu s-a discutat problema referenţilor – nici
la noi şi nici în ţară, la vreo filială inaugurată
până acum. Peste tot, „în funcţiune” sunt doar
directorul şi directorul adjunct. Evident, la
Craiova neremuneraţi. Asta se va face odată
cu începerea propriu-zisă a activităţii filialei,
când vom avea un antet, o ştampilă, ches-
tiuni de natură oficială… Trebuie şi o înregis-
trare de ordin juridic… Adică tot ce presupu-
ne înfiinţarea unei instituţii a statului».

Organizarea filialelor în provinciile istorice ale ţării a fost decisă de ICR prin Hotărârea
nr. 15.449 din 8 octombrie. Scopul acestora este de a asigura cunoaşterea în centrele culturale
respective a programelor şi oportunităţilor asigurate de ICR, de a elabora propuneri de pro-
grame care servesc misiunea stabilită de lege pentru ICR şi de a prelua răspunderea imple-
mentării unor programe ale Institutului, conform deciziilor pe care le iau împreună cu Comi-
tetul Director. De asemenea, filialele ICR trebuie să sprijine, cu mijloacele specifice, cultura
ce se dezvoltă în provinciile istorice ale ţării, să coopereze cu institutele culturale române
amplasate în străinătate în vederea promovării de valori competitive, să coopereze cu teatre,
opere, edituri, universităţi, institute de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, compa-
nii în vederea sprijinirii afirmării lor internaţionale. Nu în ultimul rând, filialele trebuie să
asigure obţinerea de resurse financiare în vederea susţinerii programelor culturale de la dife-
rite niveluri ale ICR şi să dezvolte cooperări internaţionale în beneficiul mutual.

„Am găsit un sediu adecvat, adică central,
pentru că mai erau oferte care nu corespun-
deau, dar nu are toate finisările necesare pen-
tru o asemenea activitate. În plus, îi mai tre-
buie nişte dotări”, a declarat, ieri, Gabriel
Coşoveanu, directorul Filialei Oltenia – Cra-
iova a ICR. Este motivul pentru care inaugu-
rarea filialei nu va avea loc pe 22 februarie,
cum se anunţase iniţial. „Se va amâna. Încă
nu s-a stabilit data, probabil undeva în mar-
tie. Ultimele finisaje cred eu că nu vor avea
loc mai târziu de jumătatea lunii”, a adăugat
Coşoveanu, care, în prezent, este şi preşe-
dinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor
din România, şi profesor la Facultatea de Li-
tere a Universităţii craiovene.
Andrei Marga, aşteptat în martie la Craiova

Acesta a mai precizat că spaţiul în care
ICR Craiova îşi va desfăşura activitatea, de

la Galeria „ARTA 2”, este adecvat: „Este
spaţiu suficient acolo, inclusiv pentru expo-
ziţii permanente, pentru birouri, sală de con-
ferinţe pentru câteva zeci de persoane, adi-
că exact ce presupune specificul activităţii.
Asta li s-a solicitat şefilor de filiale la Bucu-
reşti – asumarea misiunii, cu aceste prero-
gative”, a declarat Gabriel Coşoveanu.

Directorul filialei craiovene mai spune că
„la toate inaugurările precedente, care au avut
loc în ţară, domnul Andrei Marga a fost pre-
zent” şi, ţinând cont de acest lucru, este con-
vins că preşedintele ICR va ajunge, în mar-
tie, şi la Craiova. Andrei Marga s-a mai aflat
aici pe 18 noiembrie 2012, când, cu prilejul
unei conferinţe susţinute în cadrul „Întâlniri-
lor SpectActor”, a făcut declaraţii referitoare
la Filiala Oltenia – Craiova a ICR şi a semnat
primul parteneriat cu o instituţie de cultură:
Teatrul Naţional „Marin Sorescu”.

Inaugurarea Filialei Oltenia – Craiova a Institutului
Cultural Român, amânată pentru luna viitoare
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Marele favorit al scrutinului pen-
tru alegerea preºedintelui în Cipru,
Nikos Anastasiades (foto), candi-
datul principalului partid de dreap-
ta, s-a impus cu 45% duminicã, în
primul tur al alegerilor prezidenþia-
le, în faþa lui Malas Stavros (27%),
susþinut de comuniºti (Akel), dar
n-a putut evita turul secund, pro-
gramat la 24 februarie a.c.. Exit-
poll-urile îl creditau pe ºeful miº-
cãrii Disy, un avocat de 66 de ani,
veteran al politicii cipriote, cu 51%
din voturi, provocând un concert
de claxoane pe strãzile din Nico-

sia. Calmul a revenit pe mãsura
anunþãrii rezultatului în urma nu-
mãrãrii buletinelor de vot. Singu-
rul dintre principalii candidaþi care
a respins austeritatea necesarã unui
plan de salvare european, Georgos
Lillikas, susþinut de socialiºti, este
creditat cu 18% din voturi. Nikos
Anastasiades s-a prezentat în cam-
pania electoralã ca cel mai credibil
candidat, apt de a obþine un ajutor
financiar crucial, drept preþ la o
austeritate în continuare marcan-
tã. Economia a marcat dezbaterile
ºi niciodatã n-a mai fost vãzutã o

campanie atât de ternã, estimeazã
Hubert Faustmann, profesor aso-
ciat la Universitatea din Nicosia.
Situaþia economicã a Ciprului a
devenit una alertantã ºi experþi ai
UE, Bãncii Centrale Europene ºi
FMI lucreazã la consecinþele finan-
ciare ale unui posibil faliment, scrie
cotidianul german Bild. Ciprul a
solicitat asistenþã financiarã euro-
peanã din luna iunie anul trecut,
dupã ce douã bãnci principale ex-
trem de expuse la criza greceascã
au cerut sprijinul guvernului. Toa-
te nevoile Ciprului sunt estimate la
peste 17 miliarde euro, însã insula
a adoptat, la cererea troicii, o serie
de mãsuri de austeritate, pentru a
reduce cheltuielile la 7,25% din PIB
pe patru ani. Potrivit informaþiilor
din „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” de sâmbãtã, nevoile finan-
ciare ale bãncilor din insulã, iniþial
estimate la 10 miliarde euro, ar
putea scãdea sensibil finalmente.
Principalul ostacol în calea unui
ajutor pentru Cipru stã în lipsa de
respect pentru regulile de antispã-
lare a banilor de cãtre bãncile lo-
cale, o solicitare expresã a Germa-
niei. La nivel politic, problema Ci-

prului este un cocktail exploziv:
mafie rusã, evaziune fiscalã, spã-
lare de bani. Pentru Jean Claude
Junker, preºedintele Eurogrupului,
Ciprul este o problemã mai mare
decât Grecia. Anastasiades a fost
criticat în 2004 pentru cã a susþi-
nut planul de reunificare propus de
ONU, acceptat de ciprioþii turci,
dar respins de ciprioþii greci. El s-
a pronunþat acum pentru consens
politic, fãrã sã aibã o strategie cla-
rã în aceastã problemã. Ce a fost
nou la acest scrutin prezidenþial se
poate exprima în câteva cuvinte:
chestiunea reunificãrii a cedat lo-
cul sacrificiilor necesare pentru
salvarea insulei de la faliment. De
aproape opt luni, preºedintele De-
metris Christofias, cãruia îi expirã
mandatul, a promovat negocieri cu
troica – FMI, UE ºi BCE – pentru
un plan de salvare de 17,5 miliarde
euro. Insula intrã în al ºaptelea tri-
mestru de recesiune ºi are deja
53.000 de ºomeri la 800.000 de
locuitori. Consideratã ca un para-
dis fiscal european, þara se luptã
sã pãstreze investitorii, care se tem
pentru creditele lor în caz de am-
putare a datoriei cipriote.

Cipru, þânþarul care enerveazã EuropaCipru, þânþarul care enerveazã EuropaCipru, þânþarul care enerveazã EuropaCipru, þânþarul care enerveazã EuropaCipru, þânþarul care enerveazã Europa

Mii de manifestanþi din
Port-Said, în Egipt, au golit
clãdirile oficiale de angajaþi,
duminicã, fãcând apel la
nesupunere civilã ºi cerând
dreptate pentru zecile de
persoane ucise luna trecutã în
confruntãrile cu poliþia.
Potrivit martorilor oculari,
manifestanþii au forþat ºcolile,
bãncile ºi uzinele sã se închidã
ºi au blocat pentru scurt timp
linia de cale feratã din acest
oraº care se întinde de-a
lungul canalului Suez. „Ridicã-
te Port-Said!”, „Ori li se face
dreptate, ori murim ca ei”,
scandau manifestanþii, dintre

Manifestanþii egipteni au fãcut
apel la nesupunere civilã

în Port-Said
Fondatorul site-ului WikiLeaks,

Julian Assange, afirmã cã a gãsit
soluþia de a ieºi din ambasada
Ecuadorului la Londra, unde este
refugiat de opt luni: trebuie sã fie
ales în Camera superioarã a Parla-
mentului Australiei, a indicat ieri un
site de ºtiri australian, preluat de
AFP. Dacã australianul de 41 de
ani câºtigã un loc în Senat la ale-
gerile din 14 septembrie, SUA „vor
abandona ancheta lor pentru spio-
naj, iar Guvernul (premierului bri-
tanic David) Cameron va urma”
gestul Washingtonului, adaugã The
Conversation. Un partid WikiLeaks
este în curs de a fi creat în Austra-
lia, cu un comitet naþional de zece

Fondatorul WikiLeaks
va candida pentru un loc

în Senatul australian
persoane ºi candidaþi pentru ale-
gerile de la 14 septembrie. Assan-
ge va fi candidat pentru statul Vic-
toria (sud). Cyber-militantul, ur-
mãrit în justiþie în Suedia sub acu-
zaþii de viol, pe care le neagã, s-a
refugiat în vara lui 2012 în amba-
sada ecuadorianã la Londra, te-
mându-se cã altfel va fi extrãdat
în SUA, unde riscã pedeapsa cu
moartea pentru publicarea a mii de
telegrame diplomatice confidenþi-
ale. Ecuadorul i-a acordat azil po-
litic, însã Marea Britanie, care in-
tenþioneazã sã aplice mandatul de
arestare suedez, a avertizat cã As-
sange va fi arestat dacã pãrãseºte
reprezentanþa diplomaticã.

care mulþi erau suporteri de
fotbal fervenþi ºi organizaþi.
„Tinerii ultraºi au împiedicat
liceenii sã intre. Cursurile sunt
complet oprite”, a declarat
pentru AFP o profesoarã din
oraº, Amal Mohammed.
Miºcarea nu a afectat totuºi
traficul prin canalul Suez, a
anunþat un oficial. Preºedintele
Mohamed Morsi a reacþionat
la violenþele din Port-Said ºi
din alte douã oraºe situate de-
a lungul canalului Suez,
fãcând apel la armatã pentru a
garanta securitatea ºi impu-
nând starea de urgenþã ºi
restricþii de circulaþie.

UE urmeazã sã impunã pentru pachetele sa-
lariale ale bancherilor cele mai dure limite înce-
pând cu criza financiarã din 2008, dupã ce
Marea Britanie nu a reuºit sã apere, la Bruxel-
les, interesele din City, centrul financiar al ca-
pitalei britanice. Discuþiile pentru creºterea sta-
bilitãþii bãncilor intrã într-o sãptãmânã care ar
putea fi crucialã, „cu Londra aproape izolatã
dupã aproape un an de diplomaþie în culise,
pentru atenuarea unei campanii împotriva bo-
nusurilor declanºatã de Parlamentul European
(PE)”, scrie Financial Times. Franþa susþine
cererea PE pentru limite mai stricte la bonusu-
rile care depãºesc salariul, iar o majoritate cla-
rã, inclusiv Germania, vrea un compromis, pen-
tru a nu fi întârziate reforme ale reglementãri-
lor privind capitalul bãncilor. Aceastã situaþie
permite Irlandei, stat care deþine preºedinþia UE
în prezent, sã cearã Marii Britanii sã accepte
termeni care pot fi transmiºi PE. Irlanda este
încrezãtoare cã exitã deja o majoritate puterni-
cã. Oficialii britanici încearcã sã obþinã revi-

zuiri ale proiectului de compromis, care impu-
ne un raport de 1/1 între bonus ºi salariu, cu
posibilitatea de a ridica acest raport la 2/1, cu
sprijinul unei supermajoritãþi a acþionarilor.
Marea Britanie a încercat sã prezinte vineri o
contrapropunere care reglementa mai strict doar
bonusurile în bani, dar care nu se încadereazã
în cerinþele PE pentru un raport ma-
xim care sã acopere bonusurile de
toate tipurile, inclusiv cele în acþi-
uni. ªansele ca Marea Britanie sã
obþinã o creºtere sau redefinire a ra-
portului 2/1 sunt reduse, au afirmat
diplomaþi citaþi de Financial Times.
Guvernul de la Londra afirmã cã im-
punerea unei astfel de limite pentru
bonusuri va încuraja salarii fixe mari,
va submina stabilitatea financiarã ºi
regulile pentru recuperarea bonusu-
rilor în anumite cazuri. Directorii bãn-
cilor importante i-au cerut premie-
rului britanic, David Cameron (foto),

sã se opunã cu înverºunare limitelor. Un plafon
strict al pachetelor salariale la bãnci ar putea
avea implicaþii ºi în alte sectoare. Parlamentarii
europeni cer deja ca versiunea mai durã a aces-
tor reguli sã se aplice fondurilor de hedging ºi
managerilor de fonduri, care în prezent se su-
pun reglementãrilor pentru bãnci.

UE este aproape de a impune limite dure
pentru pachetele salariale ale bancherilor

Papa Benedict al XVI-lea
va avea o „pensie”
de 2.500 de euro pe lunã

Dupã retragerea sa, începând
cu data de 28 februarie, Papa
Benedict al XVI-lea va avea o
pensie de 2.500 de euro pe lunã,
prevãzutã de legile Vaticanului
pentru funcþia de „episcop emerit
al Romei”, a informat ieri site-ul de
ºtiri TgCom24 – Mediaset. În
ultimele zece zile ale pontificatului
sãu, Papa Benedict al XVI-lea va
apãrea din nou în public sâmbãta
viitoare, cu ocazia întrevederii cu
preºedintele Republicii Italiene,
Giorgio Napolitano. Pânã atunci,
papa se retrage pentru o scurtã
perioadã de „exerciþii spirituale”,
prilejuite de postul Paºtelui, pe
care le va efectua împreunã cu
cardinalul italian Gianfranco
Ravasi, iar în data de 28 februarie,
la ora localã 17:00, va pãrãsi, cu
un elicopter, Palatul Apostolic de
la Vatican ºi se va deplasa la
reºedinþa de varã a suveranilor
pontifi, la Castel Gandolfo, la 30
de kilometri de Roma. Aici va
petrece o perioadã de douã luni,
înainte de a se muta într-o micã
mãnãstire din incinta Vaticanului,
unde îºi va petrece restul vieþii.
Correa ºi-a proclamat victoria
la alegerile prezidenþiale
din Ecuador

ªeful statului ecuadorian în
exerciþiu, socialistul Rafael
Correa, ºi-a proclamat victoria la
alegerile prezidenþiale, într-un
discurs în faþa susþinãtorilor sãi la
Quito. „Vã mulþumesc pentru
încredere. Nu vã voi dezamãgi
niciodatã, aceastã victorie este a
voastrã”, a declarat Correa, unul
din liderii stângii latino-america-
ne, de la balconul palatului
prezidenþial, în faþa cãruia erau
adunaþi mii de militanþi. „Aceastã
revoluþie nimeni nu o opreºte. Noi
facem istorie”, a adãugat ºeful
statului, din 2007 la conducerea
acestei þãri andine de 15 milioane
de locuitori. Pentru a câºtiga din
primul tur, Correa trebuie sã
obþinã o majoritate de sufragii sau
40% din voturi, cu un avantaj de
cel puþin zece puncte asupra
rivalului sãu direct, bancherul
conservator Guillermo Lasso,
aminteºte AFP.
Cercetãtorii ruºi susþin
cã au gãsit fragmente din
meteoritul care a cãzut vineri

Cercetãtorii ruºi au afirmat ieri
cã au gãsit fragmente din meteori-
tul care s-a dezintegrat vineri
deasupra oraºului Celeabinsk, a
cãrui undã de ºoc a provocat
rãnirea a peste 1000 de oameni în
regiune, la puþin timp dupã ce
autoritãþile anunþaserã cã au oprit
cãutãrile, relateazã AFP. „Confir-
mãm cã particulele unei substanþe
gãsite de expediþia noastrã
aproape de lacul Cerbakul au
compoziþia unui meteorit”, a
declarat un membru al Academiei
de ºtiinþe, Viktor Grokhovski,
pentru RIA Novosti. Ministerul
pentru Situaþii de Urgenþã anunþa-
se duminicã încheierea operaþiuni-
lor de cãutare, dupã ce scafandrii
nu au reuºit sã gãseascã urme în
lac. Însã Universitatea Ural, pentru
care lucreazã Grokhovski, a decis
sã trimitã la faþa locului o echipã
de cercetãtori ºi aici a gãsit o micã
parte din fragmente, aproape de
lac. Universitatea a publicat pe
site-ul sãu o fotografie cu o
persoanã þinând o piatrã micã,
neagrã, întra degete.
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Anunþul tãu!
S.C ESCURA S.R.L. a depus documen-
taþia pentru obþinerea avizului de gos-
podãrire a apelor la balastiera Crasna,
judeþul Gorj.
Doamna Cojocaru Ligia Elena, domicilia-
ta in Craiova, bld. “Dacia” nr. 72, bl. F10,
sc. 2, ap. 1, jud. Dolj, avand calitatea de
angajata a DGFP Dolj, este convocata sa
se prezinte in data de 20.02.2013, ora
11.00, la Comisia de Disciplina din cadrul
Directiei Generale a Finantelor Publice
Dolj, cu sediul in Craiova, str. “Mitropolit
Firmilian” nr. 2, jud. Dolj la Serviciul Juri-
dic – etajul 3, in calitate de persoana im-
potriva careia a fost formulata sesizarea
nr. 69617/15.02.2013, in vederea efectua-
rii cercetarii administrative in dosarul nr.
9/CD/2013, constand in abateri disciplina-
re. Aceasta convocare este efectuata in
temeiul art. 251, alin. 2 din Codul Muncii.
Aveti posibilitatea de a consulta dosarul
cauzei la Comisia de disciplina din cadrul
DGFP Dolj – la Serviciul Juridic.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj organizeazã con-
curs (examen) la sediul instituþiei din
Craiova, strada Nicolae Titulescu, nr. 22,
judeþul Dolj, în data de 2.04.2013, ora
1000, proba scrisã, ºi în data de 4.04.2013,
ora 1400, interviul, pentru ocuparea unui
post vacant de ºofer tr. I (contract indi-
vidual de muncã încheiat pe perioadã de-
terminatã). Dosarele de concurs se pri-
mesc pânã la data de 04.03.2013, ora 1600

la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Re-
surse Umane, Organizare, Salarizare –
camera 3. Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei – camera 3 sau
la telefon: 0251/407.009.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversã-
rii zilei de naºtere na-
ºii Doru, Viorica ºi
Silvica ureazã finului
„La mulþi ani!”
La zi aniversarã, Geta,
Ovidiu, Georgiana,
Gabriel, Ana, Alesia
ureazã domnului Adri-
an Enuca sãnãtate ºi
bucurii.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.

Persoanã serioasã,
nefumãtoare, doresc
sã îngrijesc copil (me-
naj) sau bãtrâni. Te-
lefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, anga-
jez bucãtari. Tele-
fon: 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 destinaþie.
Ofer ºi cer maximã se-
riozitate. Contact:
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 contabi-
litate presteazã servi-
cii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist
marochinãrie. Tele-
fon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului. Tele-
fon: 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, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Te-
lefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. 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 (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 decomandate, etaj
1, lângã stadionul Tine-
retului, 65.000 euro. Te-
lefon: 0733/946.776;
0351/809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bu-
cureºti, etaj 2/4. Tele-
fon: 0762/047.095.
Particular, vând apar-
tament 3 camere, 4/4,
Rotonda, gresie, fa-
ianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon:
0758/063.773.

ANUNÞ DEZBATERE PUBLICÃ
 PUZ Staþie Transfer deºeuri, oraºul Filiaºi, jud. Dolj

Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova, str.
“Unirii” nr. 19, judeþul Dolj, anunþã Dezbaterea
publicã a Planului Urbanistic Zonal – Staþie de
Transfer deºeuri, T114 P74/2, oraº Filiaºi, jud. Dolj
– ºi a Raportului de Mediu.

Dezbaterea publicã va avea loc în data de
09.04.2013, la sala de ºedinþe a Primãriei oraºului
Filiaºi, începând cu ora 14.00.

 Documentaþia poate fi consultatã de cãtre per-
soanele interesate pe site-ul APM Dolj: www.ar-
pmdj.anpm, la sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. “Petru Rareº” nr. 1, Craiova, jude-
þul Dolj, precum ºi pe site-ul CJ Dolj:www.cjdolj.ro
ºi la sediul Consiliului Judeþean Dolj.

Observaþiile/contestaþiile publicului se pot  trans-
mite în scris la sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. “Petru Rareº” nr. 1, Craiova (tel:
0251.30.010, fax: 0251.419.035, e-mail: office-
@arpmdj.anpm.ro) pânã la data de 04.04.2013.
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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 Podari.
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 ara-
bil, 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. Te-
lefon: 0253/466.520;
0751/400.571 ºi 0721/
502.557.
Vând casã bunã cu
anexe, teren intravilan
ºi extravilan în comuna
Bulzeºti, sat Stoiceºti.
Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã
bunã. Telefon: 0251/
531.238; 0351/457.919,
seara.
Vând casã Craiova 3
camere, liberã, toate
utilitãþile, teren 400 mp,
2 ieºiri, vad comercial.
Telefon: 0764/735.304.
Vând casã, cartierul
Romaneºti. Telefon:
0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã +
teren 600 mp cartier
Romaneºti, strada Ale-
ea Târgului nr. 26. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari.
Telefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6
camere, modernizatã,
cu puþ american ºi
4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Livezi
– Podari. Telefon/fax:
0251/522.579.
Vând casã 2 camere
str. Rãºinari, depen-
dinþe, gaz, apã, canal,
curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negocia-
bil. Informaþii la telefon:
0723/537.111.
Vând casã Craiova 5
camere, baie, bucãtã-
rie, încãlzire centralã
sau schimb cu aparta-
ment 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.

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, anexe
gospodãreºti plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/
400.571.
Vând casã + 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 ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE70 – 75000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.889.
Vând teren intravilan
400 mp situat în Se-
garcea, strada Unirii,
nr.29F (în spatele li-
ceului), cadastru ºi
3300 mp vie (parþial
defriºatã) situatã pe li-
nia mare în plai. Tele-
fon: 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  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. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard de beton + con-
strucþie 500 mp. 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.

Vând pãdure PO-
PEªTI – VÂLCEA. Te-
lefon: 0766/304.708.

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, co-
menzi volan, 5 uºi, an-
velope noi varã, înscris
în RO, taxele la zi, preþ
negociabil 2500 euro.
Telefon: 0763/803.708;
0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil.
Telefon: 0740/316.002.

Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã,
CD, 289.000 km, înmatri-
culatã în Bulgaria, stare
de funcþionare, 700 euro,
negociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie
93, în stare de funcþio-
nare, nerulatã în þarã –
550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option,
preþ 3950 euro, negocia-
bil. Telefon: 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.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Tele-
fon: 0761/647.718.
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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

DIVERSE
Vând plitã aragaz
electric, masca Mer-
cedes 190D, radia-
tor, roatã cauciuc re-
zervã. Telefon: 0251/
598.518.
Vând canistrã aluminiu
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; pãlãrie fetru nr.
55 nouã – 60 lei; te-
lefon fix cu numere –
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 centralã Vailand
26 kw, membranã, apã
caldã, defectã. Tele-
fon: 0721/483.933.

Vând pianinã Golter-
mann. Telefon: 0746/
241.210.
Vând cositoare rota-
tivã 1,90 lãþime ºi
plug PP2 pentru trac-
tor U 45. Telefon:
0757/624.843.
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 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale.
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 rãsad de tranda-
firi toate culorile ºi lean-
dru culori alb ºi frez.
Telefon: 0351/430.880.
0762/278.639.

Vând oi convenabil. Te-
lefon: 0251/451.716.
Vând pãsãri de cur-
te: curcani, gâºte,
gãini ouãtoare. Tele-
fon: 0251/285.145;
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
interior, telescop spa-
te pt. Opel Astra F Ca-
ravan ºi 2 oglinzi ex-
terioare, 1 interior pt.
Dacia 1300. Preþ ne-
gociabil. 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, pan-
tofi ºi ghete piele
militari, piese dacia
noi, combinã muzi-
calã stereo 205
nouã, piei bovinã
argãsite, calculator
pentru instruire co-
pii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã
noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Te-
lefon. 0761/355.869.

Vând mobilã (diverse),
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 bufet stil neocla-
sic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
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, încãl-
zitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine
din piele. Telefon:
0745/753.524.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diame-
tru 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 metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos 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:
0 7 7 0 / 6 8 2 . 7 1 0 ;
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, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Vând maºinã tricotaj
mare. Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.



14/ cuvântul libertãþii marþi, 19 februarie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

marþi, 19 februarie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi sta-
tice, icoane ulei ºi foi-
þã aur, convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
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 100 baniþe
grâu nou, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
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, pu-
tinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.

Vând aparat de su-
durã semiautomat,
flux argon, marca Te-
lelwin, plus mascã
profesionalã electro-
nicã, preþ 1.500 lei ºi
picamer marca Bosh
preforator ºi demola-
tor la preþul de 1.500
lei. Telefon: 0769/
880.705.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – garsoni-
erã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Te-
lefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte mi-
nimum 1000 mp, utili-
tãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Cumpãr dormitor
sculptat, canapea,
fotolii mãsuþã hol. Te-
lefon: 0761/824.947.
Caut cumpãrãtor sau
investitor pentru o mi-
crofermã 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, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sã-
bii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.
Cumpãr oglindã
mare, NU dreptun-
ghiularã. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut 1-2 colegi de
apartament decoman-
dat, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Te-
lefon: 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 închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobi-
lat, liniºte ºi igienã de-
plinã, microcentralã,
aer condiþionat. Tele-
fon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mo-
bilatã ºi utilatã. Tele-
fon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Închiriez garsonierã bu-
levardul „1 Mai”. Tele-
fon: 0785/886.507.
Primesc fete sau bã-
ieþi în gazdã la bloc. Te-
lefon: 0762/047.095.

Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 camere,
2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot
confortul, 250 euro.
Rog seriozitate! Te-
lefon: 0720/001.909.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medici-
nã. Telefon: 0770/
300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mo-
bilat ºi utilat. Telefon:
0723/207.953.
Închiriez pe termen
lung apartament ºi piv-
niþã (depozit materia-
le) la casã, strada Bu-
covãþ – Craiova. Tele-
fon: 0757/082.201.
Închiriez casã, zona
Spitalul nr. 1, pretabil
depozit policlinicã pri-
vatã etc, cu toate utili-
tãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, ca-
nalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã.
Telefon: 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 servi-
ciu în Craiova, caut
doamnã pentru priete-
nie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 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.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adã-
post ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.

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,
contra retribuþie,
doamnã pentru com-
panie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735,
între orele 12.00 –
17.00.

PIERDERI
PIERDUT Certificate
Constatatoare, nr.
38788 din 2009, pen-
tru sediu social ºi
pentru Terþi ºi Certifi-
cat de Înmatriculare
cu nr. 36788 din 2009
cu F16/824/2009 sau
CUI nr. 25626850 Cal-
dararu D. Camelia  I.F.
Le declar nule.
PIERDUT Avize de
funcþionare ale SC Bri-
temi Com SRL, pentru
sediu social, str.
“Transilvaniei” nr. 6,
CUI-RO5763801. Le
declar nule.
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LIGA CAMPIONILOR –
OPTIMI DE FINALÃ –

MANªA TUR

Returul celor douã partide se va disputa în 13 martie.
Meciurile Celtic – Juventus (0-3), Valencia – Paris SG (1-2), Real

Madrid – Manchester United (1-1) ºi ªahtior Doneþk – Borussia Dort-
mund (2-2) au avut loc sãptãmâna trecutã, în timp ce jocurile AC Milan
– FC Barcelona ºi Galatasaray Istanbul – Schalke 04 sunt programate
mâine.

Arsenal Londra – Bayern Munchen
Stadion: “Emirates”, astãzi, ora 21:45,

Digi Sport 1, Dolce Sport 1

Szczesny – Sagna, Mertesa-
cker, Koscielny, Vermaelen – Ar-
teta, Cazorla, Wilshere – Walco-
ott, Podolski – Giroud.
Antrenor: Arsene Wenger.

Neuer – Lahm, Boateng, Dan-
te, Alaba – Luiz Gustavo, Schwein-
steiger – Muller, Kroos, Ribery –
Mandzukici.
Antrenor: Jupp Heynckes.

Arbitru: Svein Oddvar Moen (Norvegia).

FC Porto – Malaga
Stadion: “Do Dragao”, astãzi, ora 21:45, TVR 1,

Digi Sport 2, Dolce Sport 2

Helton – Danilo, Otamendi,
Mangala, Sandro – Gonzales, Fer-
nando, J. Moutinho – Rodriguez,
Varela – J. Martinez.
Antrenor: Vitor Pereira.

Caballero – Gamez, S. Sanchez,
Demichelis, Antunes – Iturra, Tou-
lalan – Joaquin, Baptista, Isco –
Saviola.
Antrenor: Manuel Pellegrini.

Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).

La trei zile dupã ce învins pe CFR
Cluj în manºa tur a „16-imilor” de
finalã ale Ligii Europa, scor 2-0, In-
ter Milano a suferit o severã corec-
þie, duminicã searã, cedând cu 1-4
pe terenul Fiorentinei, într-un meci
contând pentru runda cu numãrul
25 din Serie A.

Deºi fãrã victorie în faþa lombar-
zilor din 2006, „squadra viola” a în-
ceput partida cu mult tupeu.

De partea cealaltã, Inter (fãrã
Chivu, accidentat) a adoptat tactica
pe mâna cãreia a câºtigat contra ar-
delenilor. Milanezii au preferat sã se
lase dominaþi, mizând pe contraata-
curi tãiose. Numai cã Fiorentina s-a
dovedit a nu fi deloc atât de “politi-
coasã” ca CFR.

Prima datã a lovit Ljajici, în mi-
nutul 13, care a reluat cu capul dupã
o centrare deviatã, de pe partea
stângã. Inter a încercat sã iasã din
jumãtatea proprie în câteva rânduri,
dar toscanii au arãtat un joc solid ºi
tot ei au fost cei care au înscris. În
minutul 33, Jovetici, cel mai curtat
jucãtor al Fiorentinei, a prins un ºut
excelent de la marginea careului,
care nu i-a dat nici o ºansã lui Han-
danovici.

Pauza n-a adus nimic nou în jocul
lui vizitatorilor. Elevii lui Stramaccioni
au încercat, dar n-au putut. În

Inter, umilitã de Fiorentina
înaintea meciului de la Cluj

schimb, Fiorentina ºi-a continuat re-
citalul. Jovetici a fãcut “dubla” în
minutul 55, gãsindu-se la capãtul un
cãlcâi de efect al lui Aquilani. Dupã
10 minute, Ljajici l-a imitat pe Jove-
tici trecându-ºi ºi el în cont o “dop-
pietta”, cu o reluare la colþul lung, de
la marginea careului. Pe final (87),
Cassano (foto stânga) a mai spãlat
din ruºine cu un ºut frumos, însã a
fost doar o palidã consolare. A fost a
6-a înfrângere, în campionat, în ulti-
mele 7 meciuri pe teren strãin, de la
succesul cu Juventus (3-1), din 3 no-
iembrie, Inter scãpând nepedepsitã
doar de Roma, 1-1 în 20 ianuarie.

Urmare a acestui eºec, Inter (43p)
a cãzut pe locul 5 în Serie
A, ierarhie al cãrei lider
este Juventus (55p). Ur-
meazã Napoli (51p), Mi-
lan ºi Lazio (ambele cu
44p), însã formaþia din ca-
pitala Italiei are un joc mai
puþin, cel de asearã, cu
“lanterna” Siena.

La Florenþa, Inter s-a
bazat pe urmãtorii jucã-
tori: Handanovici – Za-
netti, Ranocchia, Juan,
Nagatomo – Cambiasso,
Kuzmanovici, Kovacici
(Alvarez 46) – Guarin (Pe-
reira 58) – Cassano, Pa-

lacio (Schelotto 76).
Partida CFR Cluj – Inter este pro-

gramatã joi searã, de la ora 20:00.

Ajax, încã un 2-0
La fel ca în disputa cu Steaua,

Ajax a obþinut un nou succes cu 2-
0, trecând, în deplasare, de RKC
Waalwijk. Omul numãrul 1 al “lãn-
cierilor” a fost, duminicã, finlande-
zul Niklas Moisander! Mai întâi fun-
daºul a deschis scorul în minutul
22, pentru ca apoi (40) sã-i ofere o
pasã decisivã lui Christian Eriksen
(foto dreapta).

O evoluþie apreciatã a avut ºi
goalkeeper-ul Vermeer, care a parat
un penalty în minutul 60. Graþie vic-
toriei, Ajax se menþine pe treapta se-
cundã, cu 47 de puncte în 23 de
runde, la 3 “lungimi” în spatele lui
PSV Eindhoven.

Tehnicianul Frank de Boer a ali-
niat echipa: Vermeer – van Rhijn,
Alderweireld, Moisander, Blind
(Dijks 68) – Schone (Sigthorsson
80), Poulsen, Eriksen (Sereno 68)
– Lukoki, de Jong, Boerrigter.

Returul jocului cu Steaua, gãz-
duit de Arena Naþionalã, va avea loc
joi, de la ora 22:05.

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor (optimi de finalã, manºa
tur): Arsenal Londra – Bayern
Munchen.

Digi Sport 2
10:00 – SÃRITURI CU

SCHIURILE – Festivalul Olimpic
al Tineretului European (Braºov)
/ 17:30 – POLO – Superliga Na-
þionalã: Rapid – Steaua / 19:30 –
BASCHET (F) – Euroliga (optimi
de finalã): Spartak Moscova –
CSM Târgoviºte / 21:45 – FOT-
BAL – Liga Campionilor (optimi
de finalã, manºa tur): FC Porto –
Malaga.

Digi Sport 3
11:00 – POLO – Superliga Na-

þionalã: CSM Digi Oradea – Spor-
tul Studenþesc / 16:00 – HOCHEI
– Festivalul Olimpic al Tineretului
European: Elveþia – Letonia / 20:00

– HOCHEI – Festivalul Olimpic al
Tineretului European: România –
Finlanda.

SPORT LA TV ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Dolce Sport
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor (optimi de finalã, manºa
tur): Arsenal Londra – Bayern
Munchen.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor (optimi de finalã, manºa
tur): FC Porto – Malaga.

TVR 1
10:30 – SNOWBOARDING,

SÃRITURI CU SCHIURILE, BIA-
TLON, PATINAJ VITEZÃ – Fes-
tivalul Olimpic al Tineretului Eu-
ropean (transmisii alternative) /
16:00 – HOCHEI – Festivalul
Olimpic al Tineretului European:
Elveþia – Letonia / 21:45 – FOT-
BAL – Liga Campionilor (optimi de
finalã, manºa tur): FC Porto –
Malaga.

Eurosport 2
21:00 – BASCHET (M) – Eu-

rocupa (optimi de finalã, etapea a
ºasea).

Echipa de fotbal a Baroului de avocaþi Dolj, constituitã sub
denumirea AS Avocaþii Craiova, a disputat o serie de meciuri
amicale contra unor echipe din ligile judeþene. Dupã douã succe-
se, 1-0 cu Sporting Rojiºte ºi 5-2 cu Progresul Mischii, avocaþii
au cedat cu 3-1 în faþa echipei Victoria Celaru, meci disputat în
comuna doljeanã. Pentru cei care au schimbat roba cu echipa-
mentul sportiv a marcat Firan (68). Antrenorul-avocat, Dragoº
Nicu, a utilizat formula: Croitoru – Petricã (D. Nicu), Ferariu,
Oane, O. Nicu – Rãdulescu (Giubalcã), Firan, Tulbã, Bortoflea
(Alexandru) – Popescu, Florea.

Modesta Sochaux a devenit o
sperietoare a granzilor din Ligue
1! Dupã victoria cu Marseille din
ianuarie, echipa lui Eric Hely a
produs marea surprizã a etapei a
25-a din Frana, învingând liderul
Paris Saint-Germain cu 3-2.

Pe “Stade August
Bonnal”, trupa lui An-
celotti a deschis sco-
rul în minutul 29,
când Alex a plasat
perfect mingea trimi-
sã din corner de Pas-
tore. Sochaux a ega-
lat peste ºapte minu-
te prin Roudet, cel
care a fructificat o
pasã excelentã a lui
Boudebouz.

Gazdele au trecut
în avantaj în minutul
55: Giovanni Sio l-a
învins pe Sirigu ºi ºi-
a asigurat debutul
perfect în Ligue 1,

Amicale în serie
pentru echipa Baroului Dolj

Prima înfrângere dupã aproape trei luni!

PSG, adusã cu picioarele pe pãmânt de codaºa Sochaux
dupã împrumutul de la Wol-
fsburg. Neînvinsã în ultimele 13
partide în toate competiþiile, PSG
a egalat în minutul 76. Roussil-
lon a deviat în propria poartã min-
gea trimisã de Sakho, în urma
unei alte lovituri de colþ a grupã-

rii din Capitalã. Sochaux a dat,
însã, lovitura în minutul 84, când
noul intrat Bakambu a punctat din
pasa lui Privat, urcând de pe lo-
cul 18 pe 14.

Sochaux era victima prefera-
tã a parizienilor, care au câºtigat

de 16 ori pe tere-
nul unde s-au încli-
nat duminicã searã.
În nici un oraº nu
au mai triumfat de
atâtea ori.

Dupã primul eºec
din 1 decembrie în-
coace (1-2 la Nice),
Paris Saint-Ger-
main (51p) o va în-
frunta în urmãtoa-
rea etapã pe ocu-
panta poziþiei a tre-
ia, Olympique Mar-
seille (46p), în Cla-
sicul Franþei. Între
cele douã se pla-
seazã Lyon, cu 48
de puncte.



Clasament
1. CS Municipal Oradea 22 18   4 40
2. Universitatea Craiova 22 17   5 39
3. Gaz Metan Mediaş 23 15   8 38
4. BC Timişoara 22 15   7 37
5. CSM Bucureşti 22 15   7 37
6. BC Mureş Tg. Mureş 22 15   7 37
7. “U” Mobitelco Cluj 22 15   7 37
8. CSU Asesoft Ploieşti 22 15   7 37
9. Energia Rovinari 22 11 11 33
10. CSU Atlassib Sibiu 22 11 11 33
11. BCM „U” Piteşti 22 10 12 32
12. CSS Giurgiu 22   8 14 30
13. Timba Timişoara 22   5 17 27
14. BC Miercurea Ciuc 22   3 19 25
15. Farul Constanţa 22   3 19 25
16. Dinamo Bucureşti 23   1 22 24
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Jucătorii şi staff-ul echipei de bas-
chet se temeau ca Sala Polivalentă să
nu arate dezolant la unele meciuri cu
rating scăzut, luând în calcul revenirea
periodică în Valea Vlăicii. Numai că
feed-back-ul a fost mult peste aştep-
tări, iar la partidele Ştiinţei lumea nu a
prea lăsat locuri libere. „Toţi în alb” a
fost apelul echipei către fani şi chiar
dacă doar jumătate dintre spectatori au
adoptat out-fit-uri deschise la culoare,
Polivalenta a înregistrat un nou record
de asistenţă. Cu o jumătate de oră îna-
inte de meci, la casele de bilete cozile
tindeau să ajungă în stradă, pentru ca
la startul jocului în sală să nu mai existe
locuri libere nici pe scări. Ticsită cu
5.000 de craioveni, Polivalenta s-a do-
vedit neîncăpătoare, amintind de vre-
murile în care Ştiinţa putea umple de 3
ori câte un „Ion Oblemenco”. „Cred că
dacă sala se umplea şi dacă avea 20.000
de locuri, eu am întâlnit acest lucru doar
când am jucat în străinătate” declara la
final team-managerul oaspeţilor, Bru-
no Roşnafschi, fostul component al
marii echipe a Clujului, în care jucat
Ghiţă Mureşan, Ţenter, Rotaru, Sine-
vici sau Cristescu.

„Doctor” Habus
a marcat de peste tot

Impulsionaţi din start de fani, craio-
venii şi-au conturat o diferenţă clară
din primul sfert, care avea să fie decisi-
vă în faţa unei echipe solide precum
cea antrenată de Srecko Sekulovic,
care şi-a adjudecat la limită celelalte 3
sferturi. „Unii dintre jucătorii noştri au
avut emoţii la început din cauza sălii şi
craiovenii a luat un avantaj mare, noi
fiind nevoiţi să alergăm după ei tot
meciul” a precizat Roşnafschi. Darko
„The Doctor” Habus a operat atât din
afara semicercului (3x3), cât şi prin pă-
trunderi solitare, reuşind 21 de puncte,
la fel ca la Sibiu, fiind principalul mar-
cator al Craiovei. „Am continuat pre-
staţia de la Sibiu, dar de această dată
m-a ajutat şi sala, fiindcă fanii au fost al
şaselea jucător pentru noi” a spus sâr-
bul de 30 de ani. Seals a avut şi el „ţea-

Chiar în ziua în care cel mai bun baschetbalist din toate tim-
purile, Michael Jordan, a împlinit 50 de ani, vedetele din  NBA s-
au adunat la „Toyota Center” din  Houston pentru „All Star
Game 2013”. Echipa „Vestului” a câştigat cu 143-138, fiind a
treia victorie cons ecutivă în faţa celor din „Es t”. Vestul a câşti-
gat şi titlu l de MVP, acordat conducătoru lui de joc de la LA

Chris Paul, MVP
la „NBA All Star Game 2013”

Clippers, Chris Paul (20 de puncte, 15 pas e decisive). Cel mai
bun marcator a fost  jucătorul cu media cea mai mare de puncte
marcate pe meci în actualul sezon regulat, Kevin Durant (30 de
puncte), urmat de Carmelo Anthony  (26 de puncte, 12 recupe-
rări). LeBron nu a reuşit decât 19 puncte, dar a făcut show prin
câteva slam-dunk-uri spectaculoase. Pentru ech ipa Vestului au
evoluat: Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin
(LA Clippers), Dwight  Howard (LA Lakers), Kobe Bryant  (Los
Angeles Lakers), Chris Paul (Los Angeles Clippers), intrând şi
David  Lee (Golden State Warriors), Zach Randolph (Memphis
Grizzlies), Tim Duncan (San Antonio Spurs ), LaMarcus Aldrid-
ge (Portland  Trail Blazers ), James  Harden  (Houston Rockets),
Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Tony Parker (San
Antonio  Spurs). Antrenor: Gregg  Popovich (San Anton io
Spurs). Pent ru Est au jucat : LeBron James (Miami Heat), Chris
Bosh (Miami Heat), Kevin Garnett (Bos ton Celt ics), Carmelo

Anthony (New York Knicks), Dwayne Wade (Miami Heat), iar
apoi: Tyson Chandler (New York Knicks), Brook Lopez (Brook-
lyn Nets), Joakim Noah (Chicago Bulls), Paul George (Ind iana
Pacers), Luol Deng (Chicago Bulls), Jrue Holiday  (Philadelphia
76ers), Kyrie Irving  (Cleveland Cavalers). Antrenor: Erik Spo-
elstra (Miami Heat).

Craiova s-a apropiat la un singur punct de liderul CSM Oradea

„Albii” aruncă şi câştigă

Într-o atmosferă senzaţională creată
de 5.000 de fani, baschetbaliştii Ştiinţei au
făcut spectacol şi au învins pe BC Mureş

Universitatea Craiova – BC Mureş 86-82 (27-14, 22-25, 23-25, 16-18)
Universitatea: Habus (21 de puncte), Drăguşin (17), Seals (16), Dzambic (17), Djurasovic (7). Au intrat: Bureau (10),

Hallik. Antrenor: Andelko Mandic.
BC Mureş: Ciric (7), Peciukas (18), Păltinişanu (7), Navickas (7), Cuic (21). Au intrat: Ceskovic (14), Barro (2),

Dumitru (6). Antrenor: Srecko Sekulovic.
***

Rezultatele etapei a 22-a: Universitatea Craiova – BC Mureş 86-82, Asesoft – BCM Piteşti 71-67, Timba – Mobitel-
co 72-95, Ciuc – Atlassib 79-82, Farul – CSM Bucureşti 71-74, CSS Giurgiu – Energia Rovinari 104-99, Gaz Metan – CSM
Oradea 71-64, BC Timişoara – Dinamo 112-63.

Mascota a fost botezată
„Simba”

Înainte de meci, mascota Sălii Polivalente din
Bănie, leul care animă asistenţa la toate jocurile, a
primit şi un nume. După mai multe propuneri fă-
cute de fani pe facebook, au fost alese 3 variante:
Simba, Leone şi Cha Cha, fiind aleasă prima dintre
ele. Numele este inspirat de personajul animat din
filmul lui Disney, „The Lion King”. Tot Simba se
numea şi puiul de leu care a fost adus pe pista
stadionului „Ion Oblemenco” la meciul Universi-
tatea Craiova – FC Braşov din 2000.

vă” de la distanţă, reuşind 4 coşuri de
3 puncte. În sfertul secund şi-a făcut
apariţia şi jucătorul cel mai spectacu-
los al Ştiinţei, Travis Bureau care a ridi-
cat sala în picioare prin cele 3 coşuri de
sus, unul dintr-o recuperare ofensivă
şi 2 „alley-oop-uri” de efect, proce-
deu reuşit şi de Seals, ambii cu Dzam-
bic la serviciu. De altfel, „Turbo” a
fost esenţial în momentele mai difici-
le, când oaspeţii se apropiau amenin-
ţător. Cu Branko Cuic şi Ceskovic le-
tali de la distanţă, iar lituanianul Pe-
ciukas în mare formă, oaspeţii au echi-

librat jocul şi au păstrat suspandul
până în ultimul minut, cel în care pu-
blicul a aplaudat în picioare victoria
favoriţilor. În runda viitoare, Univer-
sitatea Craiova va întâlni în deplasa-
re pe Csikszereda Miercurea Ciuc.

Mandic: „A fost un meci exce-
lent, pentru un public fantastic”

La conferinţa de presă, antrenorul
Mandic s-a declarat mândru de jucă-
torii săi, care au contribuit la un spec-
tacol deosebit alături de echipa ad-
versă, mulţumind publicul prezent,
care a făcut o atmosferă de senzaţie.

„A fost un meci excelent din multe
puncte de vedere, cred că spectatorii
şi telespectatorii au avut ce vedea:
două echipe bune, cu jucători valo-
roşi, faze spectaculoase, de baschet
adevărat. Publicul a fost la înălţime,
fantastic, aşa cum ne-am obişnuit deja.
Preţ de 19 minute şi jumătate am jucat
aproape perfect, apoi am comis câte-
va erori în finalul primei reprize, iar ei
au marcat 6 puncte, diferenţa fiind
doar de -10 la pauză. Echipa a arătat
însă caracter, am parte de nişte jucă-
tori speciali, care au făcut risipă de
energie. Cred că apărarea a făcut to-
tuşi diferenţa. Mulţi aşa-zişi specia-
lişti spun că locul ocupat de noi este
un accident, însă cred că s-au adunat
prea mulţi specialişti prin România. Ne
merităm locul acesta, am muncit pen-
tru el, avem un run de 7-0 cu care nu
ştiu câţi se pot lăuda, putem spune că
suntem echipa momentului în Liga Na-
ţională. Totuşi, ne convine postura de
out-sider, dacă ne vor desconsidera
în continuare pentru noi va fi un avan-
taj” a declarat Mandic.

Drăguşin, la al şaselea
„double-double” stagional

Ionuţ Drăguşin a fost din nou im-
perial sub ambele panouri, dominân-
du-şi adversarii, în condiţiile în care
mureşenii nu l-au avut la dispoziţie nici
pe Jucan, considerat un apărător care
ar putea să-i facă faţă jucătorului de
2.21 metri al Craiovei. În 35 de minute
petrecute pe parchet, „Dragonul” a
marcat 17 puncte (5 din 7 aruncări li-
bere), a făcut 12 recuperări, a adminis-
trat 3 capace şi a oferit un assist, fiind
lider pe teren la recuperări şi eficienţă.
„Ne-a fost greu să ne apărăm la Dră-
guşin, a putut să-şi facă jocul” a de-
clarat Bruno Roşnafshi, iar preşedin-
tele Lungu l-a completat: „Nu am pu-
tut să-l anihilăm pe Drăguşin, dacă am
fi cont raatacat staţionările sale din
careu, altul era rezultatul”

Oaspeţii au acuzat atmosfera
ostilă şi atitudinea crainicului

La final, oaspeţii au încercat să se

„acopere” pentru eşec, arătându-se
extrem de deranjaţi de faptul că unii
spectatori i-au înjurat, dar mai ales
de comentariile şi încurajările craini-
cului sălii, afirmând că vor depune
plângere la FRB. „S-a creat o mare
presiune din partea crainicului, ceea
ce este împotriva regulamentului. Tot
timpul ne-au cântat în cap că echipa
gazdă e cea mai bună, că jucătorii sunt
excepţionali, nu treceau 15 secunde
să nu spună ceva. Ce se întâmplă la
Craiova nu este normal, spectatorii
ne-au înjurat şi ne-au scuipat, s-au
luat  de as pecte etnice. Sper s ă nu
transformăm baschetul în fotbal. Nu
este uşor să joci în faţa a 4.000 de
spectatori, atenţionez celelalte echi-
pe să nu tolereze ceea ce se întâmplă
la Craiova” a declarat pentru total-

baschet.ro preşedintele clubului BC
Mureş, Cornel Lungu. Mai conciliant
a fost Roşnafschi la conferinţa de pre-
să: „Craiova nu are tradiţie în bas-
chet şi unii spectatori acţionează pre-
cum la fotbal, dar treptat se vor obiş-
nui cu atmosfera şi nu vor mai înjura,
e important că vin to tuşi în număr
mare la sală”. Regulamentul nu ac-
ceptă încurajări de la staţia de ampli-
ficare, fiind prevăzute amenzi de mi-
nim 100 de euro, însă în multe săli din
România crainici fac apel la galerii, la
suporteri să încurajeze echipa, FRB
neluând vreo măsură până acum în
acest sens.


