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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu îşi turna colegii la
director... şi pe director mai sus.

Excelenţa înseamnă inimă şi pasiune, soare şi pă-
mânt. Este istorie şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, înţelepciune şi te-
nacitate. Înseamnă respect şi energie, tradiţie şi
inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine promisiune, aceeaşi
pe care o acordăm vinurilor noastre. Astfel, când le
veţi întâlni aroma şi savoarea veţi şti că aţi gustat
din excelenţă. Aceeaşi care domneşte în viile noas-
tre. Din 1884.
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Spectacolul
„Lysistrata”,
de Aristofan, în
premieră la Teatrul
Naţional din Craiova

După ce, în urmă cu câţiva ani, a
pus în scenă la Craiova „Romeo şi
Julieta”, de William Shakespeare, şi
„Medeea”, de Euripide, regizorul
grec Yiannis Paraskevopoulos revi-
ne la Teatrului Naţional „Marin So-
rescu” cu o nouă montare: „Lysis-
trata”, de Aristofan. Premiera spec-
tacolului va avea loc duminică, 24
februarie, ora 18.30, în Sala „Amza
Pellea”, iar avanpremiera – sâmbă-
tă, 23 februarie, de la aceeaşi oră.
Următoarele reprezentaţii vor putea
fi văzute în zilele de 28 februarie, 1
şi 9 martie.

Arestat preventiv
după ce a tâlhărit
o fată de 15 ani

Un bărbat de  37 de ani, din
Craiova, a fos t ares tat preve n-
tiv pe ntru 29 de zile, în curs ul
zilei de  ieri, sub acuzaţia de tâl-
hărie. B ărbatul a fost reţinut
luni s eara, la scurt timp după
ce  i-a s muls  ge anta une i fe te
în vârstă de 15 ani, din muni-
cipiu. Incide ntul s -a pe trecut
în cartierul craiove an Sărari,
un martor a sunat imediat la
112, iar poliţiştii Secţie i 3  Cra-
iova au re uş it s ă-l prindă pe
autor în zonă, cu bunurile  fu-
rate  asupra s a.
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Între primarul comunei Întorsura, Constantin Camen,  şi directorul şcolii din
localitate, Mădălina Cîrstocea, există un conflict, încă din 2009, din care în pierde-
re nu pot ieşi decât elevii, care ar trebui să beneficieze de condiţii normale de

învăţământ. Totul a început de la un teren care aparţine instituţiei şcolare, pe
care Camen Constantin a construit sediul Primăriei Întorsura, iar o parte a
concesionat-o unui individ, care a contruit o brutărie, fără a avea un aviz din
partea Ministerului Educaţiei Naţionale. Situaţia găsită de inspectorii Came-
rei de Conturi Dolj la Primăria Întorsura este una gravă şi scoate în evidenţă
tot felul de încălcări ale legii, pentru care cineva trebuie să răspundă.5 AN
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Fostul ministru al Apãrãrii, senatorul PNL Corne-
liu Dobriþoiu (foto), a declarat, ieri, cã un audit fãcut
în mandatul sãu a arãtat cã recalcularea pensiilor mi-
litare s-a fãcut neprofesionist, cu mari greºeli, iar sta-
tul trebuie sã plãteascã 200.000 de lei în plus, institu-
þiile abilitate urmând sã stabileascã vinovaþii. „Proce-
sul de recalculare a pensiilor militare a adus niºte
realitãþi în sistem absolut anacronice, subofiþerii aveau
pensii mai mari decât generalii, ori aºa ceva nu se
întâmplã în nici o armatã. În urma procesului de audi-
tare a reieºit faptul cã s-a lucrat foarte repede, nepro-
fesionist, sunt greºeli mari. Cu alte cuvinte, statul
trebuie sã plãteascã o sumã care excede 200.000 de
lei în plus. Pe de altã parte, tot în urma procesului de

auditare a rezultat faptul cã vreo câteva mii bune de
dosare nu au fost procesate, iar procesul a fost de-
clarat închis în baza legii, îndeplinindu-se termenul”,
a explicat Dobriþoiu. El a adãugat cã „acestea sunt
indicii serioase cã acolo s-a întâmplat ceva neplãcut,
având în vedere faptul cã a fost o decizie politicã
pentru finalizarea acestui proces într-un termen foar-
te scurt”. „Preocuparea noastrã în momentul în care
am vãzut dimensiunea lipsei de profesionalism în
soluþionarea acestui proces ºi a impactului deosebit
de mare pe care îl are pe buget... am constatat cã
bugetul de achiziþii al Ministerului Apãrãrii se îndreap-
tã cãtre alte zone, ceea ce a generat ºi genereazã se-
rioase lacune privind creºterea capacitãþii operaþio-

nale a forþelor noastre armate în calitate
de aliat”, a mai spus fostul ministru al Apã-
rãrii. Potrivit lui Dobriþoiu, neregulile s-au
întâmplat în timpul mandatului lui Gabriel
Oprea la conducerea MApN, însã acesta
nu are informaþii cã s-ar fi declanºat cer-
cetarea penalã împotriva lui Oprea. Între-
bat dacã el a sesizat Parchetul în privinþa
acestor nereguli, Dobriþoiu a rãspuns cã
„procesul de auditare s-a încheiat cu un
raport, care a evidenþiat aspectele pe care
le-am spus adineaori, iar raportul a rãmas
definitiv dupã douã sãptãmâni de la date
emiterii lui. (...) raportul a rãmas final din
27 decembrie anul trecut”. Deºi a recu-
noscut ºi el, luni searã, la Realitatea Tv,
existenþa unor „lucruri anormale” la recal-

cularea pensiilor speciale, premierul Victor Ponta a
precizat ieri, la debutul ºedinþei de Guvern, cã pensii-
le militare nu vor fi recalculate iar, greºelile urmând sã
fie remediate punctual. „Vreau sã închidem situaþia
asta cu pensiile ºi vreau sã audã toatã lumea de la
mine: nu se recalculeazã pensii. Existã, la momentul la
care s-a aplicat Legea privind pensiile, în special în
zona militarã - dar nu doar la zona militarã, ci ºi la
celelalte pensii speciale - au existat probleme în mo-
dul de calculare. Dacã existã ceva la Parchet, trebuie
sã ºtim, sã vedem dacã este cineva vinovat ºi va fi
tras la rãspundere - vorbesc de cei care au calculat,
cã nu miniºtrii calculeazã, nici fostul, nici actualul
ministru nu calculeazã pensii, ci cei care au în atribuþii
legale. Dacã vine Curtea de Conturi ºi spune cã ceva
s-a calculat greºit, sau Avocatul Poporului, trebuie
sã tratãm foarte serios problema. O sã vedem care
sunt constatãrile autoritãþilor în drept ºi, dupã aceea,
vom lua decizii”, a spus Ponta. Premierul a adãugat
însã cã, „totuºi, este vorba de 160.000 oameni care au
muncit pentru þara asta ºi au în mod corect pensii
pentru þara asta” ºi nu vrea sã existe vreun motiv de
panicã sau de neliniºte în ceea ce-i priveºte. Minis-
trul Muncii, Mariana Câmpeanu, declara sãptãmâna
trecutã cã pensiile militare trebuie recalculate. „Este
foarte greu acum sã pui...celor care au 9.000 de lei
pensia sã le scazi, iar celor care, printr-o nedreptate,
s-a scãzut pensia, sã le adaugi. E foarte greu de în-
dreptat, pentru cã trebuie fãcutã o altã recalculare,
toate pensiile trebuie recalculate, pentru cã nu au
fost multe dintre ele corect fãcute”, a spus ministrul.
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Timbrul de mediu, avizat
ieri de Guvern

Guvernul a avizat ieri, în ºedinþã, in-
troducerea timbrului de mediu care va fi
perceput la înmatricularea maºinilor, în-
locuind actuala taxã auto, au declarat
agenþiei Mediafax surse oficiale. Infor-
maþia a fost confirmatã de ministrul Me-
diului, Rovana Plumb, care a precizat
cã noul sistem de taxare va fi introdus la
15 martie, pânã atunci Guvernul urmând
sã definitiveze ºi normele de aplicare. Ca-
binetul Ponta a anunþat recent cã a defi-
nitivat forma noii taxe auto, care va avea
o formulã de calcul diferitã pentru mo-
toarele pe benzinã ºi cele diesel, care
conduce la o creºtere în medie de circa
10% a sumei de platã pentru maºinile
Euro 4 ºi Euro 3 ºi o scãdere cuprinsã
între 60% ºi 90% pentru maºinile Euro
2, Euro 1 ºi non-euro. Cuantumul taxei
pentru maºinile non-euro, Euro 1 ºi Euro
va fi totuºi mai mic decât cel actual, mer-
gându-se pe ideea cã acestea au o dura-
tã scurtã de funcþionare ºi, deci, vor po-
lua pentru un interval mai mic.

La Oltchim ºi CFR Marfã
se prevãd disponibilizãri,
anunþã premierul

Combinatul Oltchim Râmnicu-Vâl-
cea nu va putea fi revitalizat astfel încât
sã poatã fi pãstraþi toþi angajaþii actuali,
iar reduceri de personal vor fi efectuate
ºi la CFR Marfã, potrivit premierului
Victor Ponta. La Oltchim lucreazã în pre-
zent 3.353 salariaþi. „Nu cred cã cineva
va revitaliza Oltchim la dimensiunea de
trei mii ºi ceva de angajaþi, însã o parte
importantã din Oltchim poate fi revitali-
zatã printr-o investiþie privatã”, a spus
Ponta la Realitatea TV. El a precizat cã
nici la CFR Marfã, care urmeazã sã fie
privatizatã, nu vor rãmâne toþi angaja-
þii, circa 11.000. Sãptãmâna trecutã, pre-
fectul judeþului Vâlcea, Mircea Nadolu,
a declarat cã a vorbit cu ministrul Eco-
nomiei, Varujan Vosganian, care i-a spus
cã în urmãtoarele 45 de zile nu se vor
face disponibilizãri la Oltchim, iar dupã
data respectivã, dacã vor fi angajaþi dis-
ponibilizaþi, aceºtia vor primi salarii
compensatorii.

Premierul Victor Ponta susþine cã
proiectele UE sunt blocate deoarece
directorii cu atribuþii nu adoptã nici
o decizie „ca sã nu îi ia DNA-ul” ºi a
afirmat cã ºi în Guvern existã astfel
de discuþii. „Este un lucru extrem de
pervers: încerc ºi îmi sparg capul cu
noul ministru Teodorovici (n.r. - Eu-
gen Teodorovici, ministrul Fonduri-
lor Europene), cu noul ºef de la AN-
RMAP, sã gãsesc de ce se blochea-
zã tot timpul fonduri europene, lici-
taþii. Am fãcut o sutã de instituþii,
toate controleazã. În final, când în-
treb «Ce faceþi?» - «Nu ºtim cum, cã
dacã dãm, ne ia DNA-ul». Deci, în
România nu se ia nici o decizie cã te
ia DNA-ul. Bun, DNA-ul te ia dacã
faci ceva ilegal. Sunt discuþii ºi în
ºedinta de Guvern: «Nu putem sã
facem». «Pãi noi suntem Guvernul,
dãm hotãrâri...», «Pãi da, dar apoi
vine DNA-ul...»”, a relatat Ponta la
Realitatea TV. El a þinut totodatã sã
precizeze cã DNA, care a fost gândi-
tã ca o instituþie de combatere a ma-
rii corupþii, a ajuns sã ancheteze ori-

Ponta: În România nu se adoptã
nici o decizie cã te ia DNA-ul

Secretarul de stat în Ministerul
Transporturilor Valentin Preda (foto)
a fost ridicat, ieri, de procurorii DNA,
din faþa Ministerului Dezvoltãrii, au
declarat pentru Mediafax oficiali din
Ministerul Transporturilor. Premierul
Victor Ponta l-a demis imediat pe Va-
lentin Preda, au declarat surse ofi-
ciale. Potrivit surselor Realitatea TV,
ar fi fost organizat un flagrant, în
urma cãruia au fost reþinuþi atât Va-
lentin Preda, cît ºi ºoferul acestuia.
Conform unor surse judiciare, secre-
tarul de stat ar fi fost ridicat de pro-
curorii DNA într-un caz în care se
fac cercetãri privind posibile fapte
de corupþie legate de anumite con-
tracte. Valentin Preda a fost vãzut,
recent, alãturi de ministrul Transpor-
turilor, liberalul Relu Fenechiu, la
masã în oraº. Cu doar o lunã în urmã
(pe 3 ianuarie), Fenechiu îl elibera
din funcþie pe Preda, însã douã sãp-
tãmâni mai târziu Preda îºi relua
postul. Preda este cunoscut ca un
apropiat al lui Radu Mazãre. Drept
urmare, pesediºtii constãnþeni au ºi

Secretar de stat în Ministerul
Transporturilor, „sãltat”

de DNAce ºef de filialã a unui partid politic
de comunã, iar practic nu se mai ocu-
pã de nimic, deoarece nu dispune de
suficienþi procurori. „E ºi o problemã
obiectivã, pe care am discutat-o cu
secþia de procurori, când m-au invi-
tat: din dorinþa de a acumula totul la
DNA - cã l-am intrebat pe Morar:
«Domnule, cum a ajuns DNA sã an-
cheteze la referendum cine a votat?»
ºi mi-a explicat un lucru care îmi scã-
pase din punct de vedere juridic: ori-
ce lider politic, ºef la filiala PSD, PDL
sau PNL din comuna cea mai micã,
doar pentru cã e membru de partid,
este anchetat de DNA, ceea ce e o
prostie. DNA a fost construit pentru
marea corupþie, nu ca sã gãseºti co-
rupþia ºefului de partid de la Dâlga
(...) DNA, care a pornit de la ideea cã
va combate marea corupþie - miniºtri,
parlamentari, preºedinþi - a ajuns sã
fie acum o chestie care le face pe toa-
te ºi, de fapt, nu mai face nimic, pen-
tru cã n-ai cum, cu câteva zeci de pro-
curori, sã anchetezi toatã România”,
a spus premierul.

declarat ieri cã „reþinerea abuzivã a
lui Valentin Preda din faþa Ministeru-
lui Dezvoltãrii aminteºte de practici-
le poliþiei politice din Germania na-
zistã sau din Rusia lui Stalin” ºi au
subliniat încã o datã cã secretarul de
stat este susþinut în funcþie de PSD
Constanþa. Preda era secretar de stat
la Ministerul Transporturilor din mai
2012, potrivit Mediafax.

Europarlamentarul PDL Cristian
Preda a declarat cã va propune la ur-
mãtoarea ºedinþã a Consiliului Naþi-
onal de Coordonare (CNC) al PDL o
formulã de triumvirat pentru condu-
cerea partidului, considerând cã e cea
mai bunã soluþie. „Eu am fãcut deja
un anunþ referitor la o solicitare pe
care o voi face în CNC sâmbãtã ºi
anume solicitarea de a alege trei co-
preºedinþi, datã fiind criza în care
PDL se gãseºte. Cred cã este utilã o
formulã consensualã la vârf, un tri-
umvirat, care sã fie însoþit de 7 vice-
preºedinþi, nu cum se întâmplã as-

Preda: Pentru PDL este utilã formula
cu 3 copreºedinþi ºi 7 vicepreºedinþi

tãzi, sunt 15 vicepreºedinþi, 4 prim-
vicepreºedinþi, în fine, 3, cã eu am
demisionat, mai mulþi decât sunt în
tot PPE-ul”, a declarat Cristian Pre-
da, ieri, la RFI. De asemenea, între-
bat dacã grupul reformiºtilor din PDL
va depune o moþiune la Convenþia
Naþionalã din 23 martie, Preda a de-
clarat cã „toate vin la timpul lor. Deo-
camdatã este timpul reflecþiei, al con-
sultãrii, al reunirii. Nu trebuie sã ne
imaginãm cã ardem etapele ºi furãm
startul sau cã am putea câºtiga ar-
zând etapele ºi furând startul. În zile-
le urmãtoare va fi foarte clar”.

Cadrele militare - inclusiv generalii ºi amiralii - pot fi menþinute în activitate
dupã împlinirea vârstei standard de pensionare pânã la 60 de ani, cu aprobarea
anualã a conducãtorului instituþiei, au decis, ieri, senatorii. Ei au adoptat, cu 118
voturi „pentru” ºi 18 „împotrivã”, cu amendamente, o iniþiativã legislativã de
modificare a Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare, propunere iniþiatã de
un grup de parlamentari PSD ºi PNL. Senatorii au decis, la propunerea Comisiei
pentru apãrare, eliminarea din legea aflatã în prezent în vigoare a prevederii potri-
vit cãreia „generalii ºi amiralii sunt menþinuþi în activitate dupã împlinirea vârstei
standard de pensionare pânã la vârsta de 60 de ani sau sunt trecuþi în rezervã, la
cerere, în condiþiile prevederilor legale în vigoare”. Propunere legislativã pentru
modificarea ºi completarea Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare a fost
respinsã anterior de Camera Deputaþilor, dar Senatul este Camerã decizionalã.

Cadrele militare pot fi menþinute
în activitate dupã împlinirea

vârstei standard de pensionare
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Mai mult sport în şcoală
Premierul Victor Ponta nu lasă

doar impresia c ă are habar de
sport, dar mai şi practică, în antu-
rajul prietenilor săi, ne asigură, de
regulă baschetul, fiindcă la auto-
mobilism a renunţat pe timpul
mandatului. Când vorbeşte despre
sport ştie ce spune, deşi nu epa-
tează, ceea ce este un lucru bun.
Recent şi-a exprimat o dorinţă,
despre care anterior s-a mai vor-
bit: patru ore de educaţie fizică
(sport) în şcolile din România. În
logica lucrurilor, orarul săptămâ-
nal se va „încărca”, probabil în-
cepând din toamnă, cu încă două
sau trei ore pe lângă cele existen-

te. Aici este o discuţie, fiindcă în
Franţa, de pildă, se dezbate aprins
conceptul de ritm şcolar, preconi-
zându-se generalizarea săptămânii
de patru zile şi jumătate pentru
elevi. Premierul Victor Ponta n-a
vorbit ca să se afle... în vorbă. Ci
a avut în atenţie observaţii, punc-
te de vedere, studii ale unor spe-
cialişti, care recomandă logodna
cu natura, mai multă mişcare pen-
tru copii, seduşi până la anchilo-
zare, precumpănitor de calculator.
Suplimentarea orelor de educaţie
fizică în curriculă este deja impe-
rativă. Fiindcă de această dată în
discuţie este sănătatea, vigoarea,

dezvoltarea armonioasă, fizică şi
psihică, a tinerei generaţii. Sună cam
„obosit”, dar asta e realitatea. Spor-
tul în şcoala românească şi, deloc
în subsidiar, în şcoala doljeană, ca
şi în mediul universitar, este o ce-
nuşăreasă. Chiar acolo unde există
condiţii optime pentru practicarea
lui. Şi unităţile şcolare nu duc lipsă
de aşa ceva. Există o inhibare, un
cvasiinteres, fără explicaţii riguroa-
se. Se discută, este adevărat, ime-
diat după câte o olimpiadă de vară
sau câte o competiţie sportivă de
anvergură, când se mai readuce în
eterna discuţie „îngustarea bazei de
selecţie” şi cam atât. Mai multe ore

de sport în şcoală, de la clasa zero
la ultima clasă de liceu şi apoi în
anii de facultate nu înseamnă nea-
părat aspirarea la performanţă. În-
seamnă cu totul altceva: respect
pentru propriul organism. Mai mult
sport, cât mai mult sport, spunea
preşedintele CIO, belgianul Jacqu-
es Rogge, chirurg ortoped de pro-
fesie, prezent la deschiderea Festi-
valului Olimpic de Tineret Euro-
pean. Şi avem motive să credem
că ştia ce vorbeşte. De fapt, cum
spuneam, s-a mai discutat despre
acest deziderat în nu puţine rânduri.
Mă rog, s-au identificat justificări
dintre cele mai bizare pentru a nu

se schimba nimic. Revigorarea orei
de educaţie fizică, antrenarea uni-
tăţilor  de învăţământ în diferite
competiţii, la diferite discipline
sportive, evaluarea cadrelor didac-
tice de profil dintr-o altă perspec-
tivă, toate acestea se circumscriu
recomandării premierului: mai mult
sport. Necesar din punct de vede-
re medic al, din punct de vedere
social, din punct de vedere psihic.
Mai mult sport nu poate face de-
cât bine celor care îl practică. Şi
nu fiindcă a spus-o premierul ac-
tual, dar recomandarea sa merită
să fie materializată cât mai grab-
nic. Efectele vor fi doar benefice.

Directorul SC Târguri şi Pieţe
Craiova susţine că, în lunile care
au trecut de la preluarea conduce-
rii, a reuşit să scape societatea de
un gol financ iar de aproape 24
miliarde de lei vechi, pierdere pe
care a găsit-o la momentul instală-
rii sale. ”Când am preluat societa-
tea, am găsit 12 miliarde de lei
vechi, bani neîncasaţi care nu se
mai pot recupera din cauza faptu-
lui că sumele sunt datorate de niş-
te societăţi care nu mai există, adi-
că sunt radiate. Alte 5,8 miliarde
de lei vechi provin din facturi ne-
plătite şi care depăşiseră termenul
scadent. La acestea se adaugă o
pierdere de 7 miliarde de lei”, a
precizat Cătălin Resceanu, într-o
conferinţă de presă, susţinută ieri
la sediul administraţiei pieţelor.
Economii de la apă şi gunoi

”Am contorizat foarte atent con-
sumurile la utilităţi, la apă şi la gu-
noi, deoarece mulţi particulari din
pieţele craiovene nu aveau con-
tract cu Salubritatea şi aruncau
deşeurile la noi, iar noi plăteam. La
fel, şi pentru consumurile de apă,
am găsit particulari care nu plăteau
pentru apa consumată”. Sumele
pentru apă şi gunoi ajungeau, po-
trivit acestuia, şi la suma de 900
milioane de lei vechi pe lună. O altă
măsură a fost repararea presei de
balotat deşeuri, în urma căreia fac-
tura la gunoi a mai scăzut cu 100
milioane de lei vechi. Pe de altă
parte, SC Pieţe şi Târguri a mai şi

Pieţele din Craiova
au fost retrocedate la bucată
Mai multe terenuri din pieţele craiovene au fost

vândute sau retrocedate, cu tot cu clădirile existen-
te, unele fiind obiecte de patrimoniu cultural. Di-
rectorul SC Pieţe şi Târguri Craiova a acuzat fos-
ta administraţie că a înstrăinat numeroase spaţii
din interiorul mai multor pieţe, cum ar fi cele din
Piaţa Veche, Piaţa Viaţa Roşie şi Piaţa Brazda lui
Novac. Potrivit lui Cătălin Resceanu, pentru unele
terenuri s-ar fi acceptat închirieri în baza unor sim-
ple convenţii la notar care au ţinut loc de contracte.

făcut venituri suplimentare din
vânzarea deşeurilor colectate. O
altă măsură a fost ca majoritatea
lucrărilor pe care le-am făcut să
se execute cu personalul din dota-
re pentru a nu mai plăti serviciile
altor societăţi.
Chiar şi directorul ştie că
pieţele lasă de dorit

Directorul Cătălin Resceanu a
recunoscut că pieţele din Craiova
nu se prezintă în cele mai bune
condiţii şi a declarat că se încear-
că să se dezvolte toate aceste spa-
ţii agro-comerciale şi să se aducă
societatea pe profit. ”Încercăm ca,
prin banii obţinuţi din vânzarea şi
închirierea spaţiilor şi terenurilor
din pieţe, să igienizăm peste tot şi
să creştem gradul de confort, în
măsura în care bugetul ne permi-
te. Bineînţeles că aceste măsuri
sunt pentru a avea condiţii minime
de desfăşurare a activităţii”, a mai
spus acesta. Conducerea pieţelor
şi-a propus să se pună la punct şi
cu documentaţia necesară pentru
accesarea fondurilor europene cu
care să se modernizeze spaţiile în
care se efectuzează comerţul cu
legume şi fructe.
Cu eticheta la vedere

Pe de altă parte, Resceanu a
atras atenţia asupra faptului că sunt
foarte multe spaţii comerciale în
pieţe care aparţin acum unor per-
soane fizice sau juridice, ele fiind
retrocedate de fosta administraţie.

”Aceste vânzări sau retrocedări au
fost făcute de fosta administraţie
locală, iar modul cum s-au făcut
mă interesează foarte mult. De
aceea, am solicitat un control amă-
nunţit organelor  competente în
domeniul retrocedării pentru a ve-
dea ce acte au stat la baza acesto-
ra, pentru că, din punctul meu de
vedere, ridică un mare semn de
întrebare”. Pentru a evita eventua-
lele probleme între cumpărători şi
comercianţii din pieţe care sunt
particulari, conducerea pieţelor a
precizat că a găsit o metodă de
identificare a lor astfel încât clien-
ţii să ştie înainte de a cumpăra  dacă
cel care deţine spaţiul are contract
cu Pieţele sau este privat.
Lista retrocedărilor

Directorul SC Pieţe şi Târguri
SRL Craiova a pus la dispoziţia pre-
sei o listă întreagă cu terenuri din

perimetrul pieţelor care au fost re-
trocedate în mandatul fostei admi-
nistraţii. Piaţa Brestei este, în opi-
nia lui Resceanu, cea cea mai proas-
tă achiziţie, terenul fiind cumpărat
cu suma de 12 miliarde de lei vechi,
dar piaţa nu a funcţionat decât foar-
te puţin timp, ”iar în momentul de
faţă reprezintă garaj pentru locui-
torii din zonă”. O altă piaţă cu pro-
bleme este Piaţa Valea Roşie care,
potrivit acestuia, a fost retrocedată
„pe jumătate”. În Piaţa Brazda lui

Novac a fost retrocedat un teren în
forma literei „U” care înconjoară
aproape tot platoul agri-alimentar.
Terenuri foarte multe au fost retro-
cedate şi în Piaţa Veche, ”unde s-
au vândut şi clădirile care sunt în
patrimoniu cultural”. Mai mult, exis-
tă spaţii comerciale care au fost
„date pe convenţii civile la notar”
pe care administraţia pieţelor le-a
demolat neavând relaţii contractua-
le cu societatea.

LAURA MOŢÎRLICHE

Cătălin
Resceanu
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
menþinut, ieri, arestarea preventi-
vã a lui Mihail Sorin Bãrbulescu,
zis Jaguarul, funcþionarul din ca-
drul Autoritãþii Rutiere Române
(ARR) Bucureºti acuzat de luare
de mitã în formã continuatã ºi au
decis sã prelungeascã aceastã mã-
surã faþã de inculpat, cu încã 30
de zile. Bãrbatul a fost transferat
în Penitenciarul de Maximã Sigu-
ranþã Craiova la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute, pe 15 februarie, când a
fost trimis în judecatã.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, cer-
cetarea în dosar a început pe 25
ianuarie a.c., când doi doljeni, M.I.
ºi ª.G.A. i-au sesizat pe ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj cã Mihail Sorin Bãrbulescu,
zis Jaguarul, funcþionar în cadrul
Autoritãþii Rutiere Române (ARR)
Bucureºti le-a cerut diverse sume
de bani pentru a le elibera cartelele
tahograf (documente necesare

Procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au dispus trimiterea în jude-
catã a inspectorului ARR Bucureºti, Mihail
Sorin Bãrbulescu, zis Jaguarul, pentru lua-
re de mitã în formã continuatã. Dosarul a
fost înregistrat vineri pe rolul Tribunalu-
lui Dolj, iar ieri instanþa a menþinut ares-
tarea preventivã a bãrbatului, care a fost
deja transferat în Penitenciarul de Maxi-
mã Siguranþã Craiova. Reamintim cã bãr-

batul, care a fost denunþat de doi doljeni cã
cerea mitã pentru urgentarea eliberãrii
cartelelor tahograf necesare ºoferilor pro-
fesioniºti, direct în cont, a fost reþinut pe 4
februarie a.c., dupã ce a fost prins în fla-
grant de procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj ºi ofiþerii Serviciului
Judeþan Anticorupþie Dolj primind 1.000
de lei ºpagã. Primul termen de judecatã pe
fond a fost stabilit pentru 11 martie a.c.

ºoferilor profesioniºti). În baza
denunþurilor s-a înregistrat un do-
sar la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, iar cercetãrile au fost
fãcute cu suportul tehnic al SRI
Dolj. Anchetatorii au stabilit cã in-
spectorul Bãrbulescu i-a cerut unu-
ia dintre denunþãtori suma de 1.500
de lei pentru a urgenta eliberarea
cartelei tahograf ºi i-a comunicat
contul bancar în care sã depunã
„ºpaga“, banii fiind viraþi în ace-
eaºi zi. Ulterior, vãzând cã a dat
banii ºi nu i-a fost eliberatã cartela
tahograf, denunþãtorul l-a sunat pe
inspector, care i-a mai cerut 280
de lei (bani care i-au fost viranþi în
contul deja ºtiut), iar douã zile mai
târziu, pe 16 ianuarie, Bãrbulescu
i-a cerut încã 500 de lei, de aceas-
tã datã banii fiindu-i daþi în mânã,
chiar în sediul ARR Bucureºti, de
sora denunþãtorului. Abia pe 23 ia-
nuarie denunþãtorul a reuºit sã ob-
þinã cartela tahograf. Cel de-al doi-
lea denunþãtor a declarat cã a de-
pus o cerere de eliberare a cartelei

tahograf la sediul ARR Dolj pe 27
decembrie 2012, însã, vãzând cã
nu îi este eliberatã în termenul le-
gal, pe 25 ianuarie 2013 s-a pre-
zentat la sediul ARR Dolj, unde a
fost sfãtuit sã ia legãtura cu un
anume Bãrbulescu, care l-ar putea
ajuta. Inspectorul bucureºtean i-a
cerut 500 de lei pentru urgentarea
eliberãrii documentului, bani pe
care i-a virat în contul bancar.

Flagrant realizat chiar lângã
serviciul funcþionarului

În baza plângerilor depuse de
cei doi craioveni, dar ºi a informa-
þiilor obþinute din interceptãrile te-
lefonice, prin care s-a stabilit cã
inspectorul ceruse sume de bani
de la diferite persoane din mai
multe judeþe, au fost introduºi doi
investigatori sub acoperire în cau-
zã. Aceºtia au luat legãtura cu Bãr-
bulescu, ºi-au spus „pãsurile”, au
primit numãrul contului, în care au
depus jumãtate din suma cerutã de
Bãrbulescu, respectiv 1.000 de lei.

Cu privire la restul de 1.000, au
cãzut la înþelegere sã-i dea direct
inspectorului, susþinând cã au
drum prin Bucureºti. Astfel, pe 4
februarie anchetatorii craioveni au
ajuns în Bucureºti, lângã sediul
ARR, de unde l-au „sãltat” pe in-
spector imediat ce a încasat cei
1.000 de lei, marcaþi criminalistic
anterior.

Ca sã scape, Bãrbulescu a de-
clarat în timpul audierii cã, deºi
cerea bani pentru eliberarea carte-
lelor tahograf, el nu avea atribuþii
pe aceastã linie ci se ocupa doar
de procesarea datelor pentru eli-
berarea atestatelor profesionale.
Potrivit procurorilor, declaraþiile
sale nu sunt reale: „din adresa cu
nr. 3293 din 02.04.2013 emisã de

ARR Bucureºti, potrivit fiºei
postului inculpatului, acesta era
referent treapta I în cadrul servi-
ciului cartelei tahograf ºi avea ca
atribuþii întocmirea diferitelor
rapoarte privind intrãrile ºi ieºi-
rile cartelelor tahograf ºi certifi-
catelor de pregãtire profesionalã
(atestate), precum ºi înregistrarea
cererilor pentru eliberarea carte-
lelor tahograf ºi a certificatelor
de pregãtire profesionalã. (...)
Astfel, din aceste precizãri, rezul-
tã neechivoc faptul cã inculpatul
avea atribuþii în eliberarea aces-
tor documente pentru care pre-
tindea de la beneficiari diverse
sume de bani”, dupã cum se ara-
tã în rechizitoriu.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii craioveni au fost anunþaþi, luni sea-
rã, în jurul orei 20.00, prin numãrul unic de
urgenþã 112, cã o tânãrã a fost victima unei
tâlhãrii, comisã pe strada „Mirceºti” din car-
tierul craiovean Sãrari. Echipa operativã din
cadrul Secþiei 3 Poliþie Craiova a ajuns la faþa
locului, victima, Mihaela S., de 15 ani, elevã
la un liceu din Craiova, care era însoþitã de
mama ei, povestind ce se întâmplase. În plus,
ºi tânãrul de 22 de ani care sunase la 112,
anunþând evenimentul, a oferit o descriere a
tâlharului, astfel cã oamenii legii au dat ime-
diat alarma, reuºind sã-l gãseascã, în zonã,
pe autor. Acesta a fost identificat, stabilindu-
se cã este Alexandru Leonardo Bogdan, de
37 ani, din Craiova, iar geanta tinerei a fost
gãsitã la el, cu toate bunurile, fiindu-i înapo-
iatã victimei.

“Din primele cercetãri a rezultat faptul cã
bãrbatul de 37 de ani i-a sustras geanta pãr-
þii vãtãmate, o tânãrã de 15 ani, din Craiova,
geantã în care se aflau un telefon mobil No-
kia, suma de 22 de lei ºi documentele de

Arestat preventiv dupã ce a tâlhãrit
o fatã de 15 ani

Un bãrbat de 37 de ani, din Craiova,
a fost arestat preventiv pentru 29 de

zile, în cursul zilei de ieri, sub acuzaþia
de tâlhãrie. Bãrbatul a fost reþinut
luni seara, la scurt timp dupã ce i-a

smuls geanta unei fete în vârstã de 15
ani, din municipiu. Incidentul s-a

petrecut în cartierul craiovean Sãrari,
un martor a sunat imediat la 112, iar

poliþiºtii Secþiei 3 Craiova au reuºit sã-l
prindã pe autor în zonã, cu bunurile

furate asupra sa.

Sorin Sava, purtãtorul de cuvânt al Ser-
viciului Român de Informaþii a precizat ieri,
pentru cotidianul Cuvântul Libertãþii, cã dupã
o analizã în detaliu a evenimentelor petrecu-
te în Bulgaria, la Burgas ºi dupã o radiogra-
fiere a tuturor articolelor apãrute în presa
bulgarã, SRI îºi poate exprimã acum, un
punct de vedere oficial. „Imediat dupã ata-
cul terorist de la Burgas, Bulgaria, aflat în
apropierea graniþei României, Serviciul Ro-
mân de Informaþii, în calitate de autoritate
naþionalã în materie de prevenire ºi comba-
tere a terorismului, împreunã cu celelalte in-
stituþii ale Sistemului Naþional de Prevenire
ºi Combatere a Terorismului (SNPCT) a ini-
þiat o serie de mãsuri specifice privind aceas-
tã situaþie, inclusiv cooperarea cu autoritãþi-

SRI face precizãri cu privire
la atacul terorist de la Burgas

identitate ale acesteia. Prejudiciul, în valoare
de 150 lei, a fost recuperat în totalitate ºi
restituit pãrþii vãtãmate. În urma probato-
riului administrat de poliþiºti, împotriva au-
torului a fost dispusã începerea urmãririi
penale pentru comiterea infracþiunii de tâl-
hãrie,  învinuitul fiind reþinut pe bazã de or-
donanþã pentru 24 ore”, ne-a declarat comi-
sar-ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

În cursul zilei de ieri, Alexandru Leonardo
Bogdan, care are antecedente penale, fiind
condamnat în trecut pentru furt calificat, a
fost audiat de un procuror din cadrul Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova, fi-
ind luatã decizia prezentãrii acestuia instanþei,
cu propunere de arestare preventivã. Jude-
cãtoria Craiova a admis propunerea procuro-
rilor ºi a dispus arestarea preventivã a bãrba-
tului pentru o perioadã de 29 de zile.

CARMEN ZUICAN

le bulgare ºi cu alþi parteneri in-
ternaþionali. Concret, în cadrul
mãsurilor de verificare ºi evalua-
re comunã au fost identificate
persoane suspecte de implicare
în acþiunea teroristã din Bulga-
ria. Pânã în prezent, nu au rezul-
tat niciun fel de elemente sau in-
dicii cã persoanele identificate ar
fi realizat pe teritoriul României
activitãþi pregãtitoare ori de sus-
þinere a atentatului de la Burgas.
Precizãm cã asupra persoanelor
care nu au nici un fel de restric-
þii de cãlãtorie, respectiv nu fi-
gureazã pe listele internaþionale

cu suspecþi de terorism ºi tranziteazã þara
noastrã, autoritãþile române nu au nici o po-
sibilitate legalã pentru a interveni preventiv”,
a precizat Sorin Sava. Purtãtorul de cuvânt
al SRI a mai spus cã toate informaþiile rele-
vante rezultate în acest caz au fost puse la
dispoziþie, în timp util, autoritãþilor bulgare
ºi partenerilor strãini pentru a sprijini anche-
ta, respectiv pentru aprofundarea ºi com-
pletarea verificãrilor. „De asemenea, cu pri-
vire la rezultatele obþinute, SRI a informat
beneficiarii legali, precum ºi Consiliul Su-
prem de Apãrare a Þãrii (CSAT), în cadrul
cãruia au fost decise o serie de mãsuri pen-
tru limitarea vulnerabilitãþilor României pe
profil antiterorist”.

MARGA BULUGEAN

Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii
Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii
Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii
Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii
Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii
Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii
Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii
Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii
Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,Inspectorul ºpãgar de la ARR Bucureºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii



cuvântul libertãþii /5
anchetã

miercuri, 20 februarie 2013

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

În 2009, când la putere erau cei
de la PDL împreunã cu cei de la
PSD, Mãdãlina Cîrstocea a fost
numitã director la ªcoala Generalã
cu clasele I-VIII din comuna În-
torsura. La momentul acela, pri-

marul Constantin Camen a venit la
aceasta ºi i-a cerut sã semneze un
contract pentru efectuarea unor
lucrãri la ºcoala ºi grãdiniþa din
comunã. Mãdãlin Cîrstocea a re-
fuzat ºi Constantin Camen i-a pro-
mis cã o sã se ocupe personal sã
fie schimbatã din funcþia de direc-
tor. Acest lucru s-a întâmplat în
momentul în în care PDL a rãmas
singur la guvernare ºi conducerea
ISJ Dolj a fost schimbatã. „M-a
ºantajat în 2009. A venit la mine ºi
mi-a zis cã dacã vreau sã rãmân
director trebuie sã semnez un con-
tract pentru niºte lucrãri la ºcoalã
ºi grãdiniþã ºi sã îmi fac adeziune
la PDL. Eu am refuzat ºi de îndatã
ce la ISJ Dolj au venit oamenii PDL
am fost ºi eu schimbatã”, a decla-
rat Mãdãlin Cîrstocea.

Decizia de a refuza proprune-
rea lui Constantin Camen cu pri-
vire la semnarea contractului de
reabilitare a ºcolii ºi grãdiniþei din
localitate a fost poate cea mai
bunã din cariera ei de cadru di-
dactic titular pe Catedra de Lim-
ba ºi literatura românã, gradul I,
din anul 1999 la ºcoala din Întor-
sura. De ce? Pentru cã lucrarea a
fost datã prin încredinþarea direc-
tã, iar, în anul 2011, inspectorii
Camerei de Conturi Dolj au de-
pistat tot felul de nereguli cu pri-
vire la acest contract.

A plãtit 77.378,98 lei
pe o lucrarea care este
finalizatã doar în acte

În data de 21 decembrie 2009
deja director la ªcoala Generalã cu
clasele I-VIII din comuna Întorsu-
ra era director Carmen Veza, mem-

brã PDL ºi protejatã de cãtre pri-
marul Constantin Camen. Aceasta
nu a avut nici o problemã sã sem-
neze contractul nr. 3289/
21.12.2009 în valoare de 77.377,98
lei. Conform inspectorilor Camerei

de Conturi Dolj lucrarea nu era fi-
nalizatã nici în 2011, în condiþiile în
care avea termen legal de douã luni
de zile, dar firma constructoare ºi-
a încasat banii pe toatã lucrarea.
„Consiliul Local Întorsura a înche-
iat cu SC Sed Impex SRL, cu se-
diul în comuna Giurgiþa, judeþul
Dolj – contractul nr. 3289/
21.12.2009 în valoare de 77.377,98
lei, termenul de execuþie a lucrãri-
lor fiind de 2 luni de la data începe-
rii lucrãrilor, procedura de atribuire
a contractului fiind prin încredinþa-
re directã, iar pentru decontarea
acestora, executantul a întocmit si-
tuaþia de platã pentru toatã valoarea
contractului. În baza procesului
verbal de recepþie nr. 1473/
26.08.2010, în care se precizeazã
cã se admite recepþia lucrãrii în va-
loare de 77.378,98 lei ºi se propune
efectuarea plãþii, a situaþiei de lucrãri
sus menþionate ºi a facturilor emise
se SC Sed Impex SRl, ªcoala Ge-
neralã a plãtit suma totalã de

74.710,01 lei. Urmare verificãrii s-
a constatat cã de fapt lucrarea de
înlocuire a învelitorii la grãdiniþa
Întorsura, care trebuia finalizatã în
februarie 2010, în termen de 2 luni
de la data încheierii contractului, nu

este terminatã nici la data con-
trolului Curþii aºa cum rezultã din
procesul verbal nr. 1401/
26.07.2011 întocmit de comisia
numitã prin dispoziþia 282/
26.07.2011 pentru verificarea
lucrãrilor, deºi esxistã un pro-
ces verbal de recepþie la termi-
narea lucrãrilor, iar beneficiarul
a plãtit 97% din valoarea con-
tractului”, se aratã în raportul
Camerei de Conturi Dolj.

Grupul social de 62.382 lei
fãrã apã, canalizare, fosã

septicã chiuvete ºi vase WC
Nu este singura lucrare plã-

titã de cãtre Primãria Întorsura
iar lucrãrile nu sunt finalizate.
La fel s-a întâmplat ºi cu Gru-
pul Sanitar, un contract în va-

loare de 73.786 lei, atribuit tot prin
încredinþare directã. Beneficiarul a

plãtit 85% din valoarea lucrãrilor
dar concluzia inspectorilor Came-
rei de Conturi Dolj a fost urmãtoa-
rea: „În faza în care se aflã con-

trucþia nu poate îndeplini scopul
pentru care s-a aprobat realizarea
ei, deoarece grupul social neavând
alimentare cu apã, canalizare, fosã
septicã, dotãrile necesare, respec-
tiv chiuvete, vase WC, instalaþia
electricã defectã, nefiind executa-
te lucrãrile de tencuire ºi vopsire a
pereþilor ºi tavanelor, este practic
imposibil de utilizat. Prin urmare
unitatea a acceptat nejustificat la
platã situaþii de lucrãri nereale ºi a
plãtit nelegal suma de 62.382 lei
pentru o lucrare consideratã nee-
xecutatã, în baza unor procese
verbale de recepþie care nu reflec-
tã realitatea”.

Vrea covor roºu ca sã participe
la ºedinþele Consiliului

de administraþie
Raportul Camerei de Conturi

Dolj întocmit la Primãria Întorsu-
ra este stufos ºi evidenþiazã pro-
bleme destul de grave, ºi nu numai
legate de lucrãrile de la ºcoalã, ºi

cu siguranþã vorm reveni asupra
lui. Însã este clar cã preocuparea
primarului Constantin Camen nu
este pentru ca aceastã instituþie sã
funcþioneze bine. Iar acest lucru îl
susþine ºi directorul Mãdãlina Cîr-
stocea care spune cã deºi face par-
te din Consiliul de administraþie al
ºcolii, acesta nu vine la ºedinþe, dar
în schimb intrã în ºcoalã când do-
reºte, se uitã prin condicã ºi îi ve-
rificã pe profesori la condicã. „.Ne
spune cã nu vine în Consiliul de
administraþie, pentru cã nu are
timp. Aºa se justificã. I-am trimim
invitaþie de fiecare datã, dar în za-
dar. Nu doreºte sã colaboreze cu
ºcoala. Sau cum s-a exprimat dum-
nealui în faþa pãrinþilor, nu doreºte
sã colaboreze cu un director nu-
mit de cãtre USL. Domnul Con-
stantin Camen ne-a spus cã trebu-

ie sã îi punem covor roºu dacã
vrem sã participe la ºedinþele noas-
tre. Se comportã foarte urât cu noi,
de parcã am fi noi covoarele dum-
nealui”, afirmã directorul ºcolii
Mãdãlina Cîrstocea.

„Mi-a spus cã unul
dintre noi trebuie sã cadã

ºi cã aceea voi fi eu”
Ultima disputã dintre director ºi

primar este legatã de un teren care
aparþine ºcolii. Conform unui titlu
de proprietate ºcoala are o suprafa-
þã de teren de cinci hectare. Pe o
parte din acest teren Constantin
Camen a construit sediul Primãrie
Întorsura ºi a mai ºi concesionat o
parte unui individ care a deschis
acolo o brutãrie. Ori Mãdãlina Cîr-
stocea spune cã aceste construcþii
sunt ilegale, ºi cã Primãria nu putea
sã ridice nimic acolo fãrã sã aibã ºi
avizul Ministerul Educaþie Naþiona-
le. Constantin Camen se aparã ºi el
spunând cã a fãcut un schimb de
terenuri cu fostul director, Carmen
Veza. „Avem un titlu de proprietate
care spune cã ºcoala deþine o su-
prafaþã de cinci hectare de teren.
Pe o parte din aceastã suprafaþã a
ridicat sediul Primãriei Întorsura ºi
a încheiat ºi un contract cu o bru-
tãrie pe terenul ºcolii, fãrã o licitaþie
ºi cel mai important fãrã un aviz al
Ministerului Educaþiei. Am înºtiin-
þat ISJ Dolj despre aceastã situaþie,
iar la ºcoalã s-a deplasat o comisie
de la audit. Dosarul este în lucru.
Din punctul meu de vedere clãdirea
care a fost construitã pe terenul
ºcolii trebuie sã fie eliberatã, pentru
cã cei care o ocupã o fac în mod
ilegal. Spune cã a a fãcut un schimb
cu fostul director, prin care a mu-
tat sediul Primãriei pe terenul ºcolii
ºi a dus grãdiniþa în plantaþia de duzi.
Ori acest lucru nu este în regulã.
Era necesar avizul Ministerului Edu-
caþiei Naþionale. M-a ameninþat cã
o sã îmi ia toate terenurile, de parcã
ar fi ale mele de acasã. Sunt ale ºcolii
ºi doresc sã le protejez pentru cã
altfel o sã facã pe ele tot felul de
construcþii ilegale. Mi-a spus cã unul
dintre noi trebuie sã cadã ºi cã ace-
ea voi fi eu”, a mai declarat Mãdãli-
na Cîrstocea. Pânã una alta, prima-
rul Constantin Camen va trebui sã
rãspunde pentru cheltuirea irespon-
sabilã a banilor publici ºi apoi sã se
ocupe de alte lucruri. Pentru cã dacã
în anul 2012, Constantin Camen se
poza cu grãdinia, ºcoala ºi grupul
social pentru a se vedea cã totul este
în regulã, nu îl scuzã cã a acceptat
sã plãteascã lucrãri neefectuate în
baza unor situaii false.

Între primarul comunei Întorsura, Constan-
tin Camen,  ºi directorul ºcolii din localitate,
Mãdãlina Cîrstocea, existã un conflict, încã
din 2009, din care în pierdere nu pot ieºi de-
cât elevii, care ar trebui sã beneficieze de con-
diþii normale de învãþãmânt. Totul a început
de la un teren care aparþine instituþiei ºcola-
re, pe care Camen Constantin a construit se-
diul Primãriei Întorsura, iar o parte a conce-
sionat-o unui individ, care a contruit o brutã-
rie, fãrã a avea un aviz din partea Ministeru-

lui Educaþiei Naþionale. Pentru cã Mãdãlina
Cîrstocea i-a reproºat alesului local cã a în-
cãlcat legea, ºi nu numai cu acest teren, pri-
marul i-a promis cã va face tot ce este posibil
pentru a o schimba din funcþia de director. Si-
tuaþia gãsitã de inspectorii Camerei de Con-
turi Dolj la Primãria Întorsura este una gravã
ºi scoate în evidenþã tot felul de încãlcãri ale
legii, pentru care cineva trebuie sã rãspundã.
Pentru cã odatã ºi odatã trebuie sã plãteascã
pentru bãtaia de joc pe bani publici.

Bãtaie de joc pe bani publici la Primãria ÎntorsuraBãtaie de joc pe bani publici la Primãria ÎntorsuraBãtaie de joc pe bani publici la Primãria ÎntorsuraBãtaie de joc pe bani publici la Primãria ÎntorsuraBãtaie de joc pe bani publici la Primãria Întorsura
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În prezent, persoanele cu autism se
confruntã cu probleme de discriminare,
dar ºi de acces la îngrijiri de specialita-
te. Situaþia este încã ºi mai delicatã pen-
tru copiii care suferã de aceastã afecþi-
une. Chiar dacã pãrinþii acestora au în-
cercat sã-i integreze ºi sã atragã atenþia
comunitãþii asupra problemelor cu care
se confruntã, sprijinul din partea autori-
tãþilor s-a dovedit a fi, de-a lungul tim-
pului destul de firav.

În ciuda tuturor dificultãþilor pe care
le-au întâmpinat, reprezentanþii Asocia-
þiei Naþionale pentru Copii ºi Adulþi cu
Autism din România, filiala Craiova nu
s-au dat însã bãtuþi refuzând sã se abatã
de la misiunea pentru care asociaþia a
fost înfiinþatã, în anul 2003, aceea de a
îmbunãtãþi viaþa persoanelor afectate de
tulburãri din spectrul autismului.

Expoziþie organizatã
la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
Un pas important s-a fãcut prin pro-

movarea activã a incluziunii sociale prin
informarea, consilierea ºi susþinerea ac-
tivitãþii unui atelier de terapie ocupaþio-
nalã de care a beneficiat un grup de ti-
neri cu tulburãri din spectrul autist, dar
ºi familiile acestora. Cu aceastã ocazie,
tinerii au învãþat sã confecþioneze mãrþi-
ºoare, sã confecþioneze lenjerie de pat
ºi feþe de masã, dar ºi sã cultive plante
ornamentale. Practic, grupul de pãrinþi
ai copiilor ºi tinerilor cu autism a iniþiat o

afacere socialã prin intermediul cãreia
aceºtia au demonstrat ce abilitãþi au.
Zece tineri cu autism au beneficiat de
proiectul „Atelier de Terapie ocupaþio-
nalã pentru tinerii cu tulburãri din spec-
trul autist” finanþat de Asociaþia pentru
promovare ºi dezvoltare socio-economi-
cã „Catalactica” – filiala Teleorman.

Ieri, reprezentanþii Asociaþiei Naþiona-
le pentru Copii ºi Adulþi cu Autism din
România, filiala Craiova, în parteneriat

cu Clubul Soroptimist Internaþional Cra-
iova au prezentat rezultatele acestui pro-
iect. De-a lungul câtorva luni, produsele
cultivate sau confecþionate de tineri au
participat la diverse expoziþii ºi târguri.
Printre acestea, târgul organizat cu oca-
zia Zilelor municipiului Craiova, bursa so-
cialã a întreprinderilor sociale, eveniment
organizat de Crono ºi  diverse expoziþii
în ºcolile craiovene cu
felicitãri de iarnã ºi sem-
ne de carte.

În aceastã perioadã,
cel mai important astfel
de eveniment este orga-
nizarea unei expoziþii în-
tre18-28 februarie a.c. cu
mãrþiºoare la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”.

„Sperãm ca lucrurile
sã meargã bine ºi sã de-
monstrãm cã ºi tinerii cu
autism se pot integra.
Din fericire, am întâlnit
oameni generoºi care au
înþeles sã ne sprijine ºi

ne-au dat o mânã de ajutor. În cadrul
Atelierului de terapie ocupaþionalã 10 ti-
neri ºi adolescenþi au fost ajutaþi de spe-
cialiºtii din cadrul centrului, dar ºi de pã-
rinþi”, a precizat Luminiþa Sandu, vice-
preºedinte al Asociaþiei Naþionale pen-
tru Copii ºi Adulþi cu Autism din Româ-
nia, filiala Craiova.

Peste 3.900 de copii suferã de autism
Autismul este o tulburare complexã ne-

urobiologicã ce afecteazã comunicarea,
relaþiile sociale ºi comportamentul persoa-
nei. Afecþiunea transcende toate graniþe-
le sociale, culturale ºi geografice, ºi a de-
venit o crizã globalã în sãnãtatea publicã,
având cel mai rapid ritm de creºtere.

Numãrul celor diagnosticaþi cu autism
a crescut de la an la an. Numai în 2011,
în România au fost înregistraþi 3.900 de
copii care sufereau de aceastã dizabili-
tate, 150 dintre ei figurând în evidenþele
Asociaþiei Naþionale pentru Copii ºi
Adulþi cu Autism din România (ANCA-
AR), filiala Craiova. De altfel, incidenþa
cazurilor este una alarmantã la nivel
mondial. Dacã în 2007 se vorbea de o
incidenþã a cazurilor de un copil cu au-
tism la 190 nou-nãscuþi, în prezent s-a
ajuns la o ratã de un copil cu autism la
100 de nou-nãscuþi, iar raportul ar putea
în viitorul apropiat de 1 la 80.

O parte din tinerii cu autism din Craiova au fãcut încã un
pas cãtre o integrare, mãcar parþialã, în societate. Prin in-
termediul unui atelier de terapie ocupaþionalã, în ultimele
luni, aceºtia au învãþat împreunã cu pãrinþii dar ºi specialiº-
tii Centrului de zi Dr. Innocenzo Fiore sã confecþioneze mãr-
þiºoare, dar ºi articole textile.

TTTTTinerii cu autism, mai aproape de comunitateinerii cu autism, mai aproape de comunitateinerii cu autism, mai aproape de comunitateinerii cu autism, mai aproape de comunitateinerii cu autism, mai aproape de comunitate

Potrivit reprezentanþilor Ministerului
Sãnãtãþii, Colegiul Medicilor este instituþia
care ar trebui sã rezolve cazurile de
malpraxis. De asemenea, pe viitor, se
doreºte o implicarea mai consistentã ºi a
societãþilor de asigurãri.

Recent, autoritãþile sanitare au anunþat
cã pânã în vara acestui an va fi elaboratã
o nouã lege a malpraxisului. Noul pachet
legislativ ar urma sã asigure o mai mare
acurateþe în analiza cazurilor în care
medicii sunt suspectaþi cã au greºit din
punct de vedere profesional.

De asemenea, vor fi analizate aspectele
ce trebuie modificate astfel încât un
bolnav care este victima unui malpraxis sã

Autoritãþile sanitare solicitã
Colegiului Medicilor sã rezolve

cazurile de malpraxis
fie despãgubit. În acest sens, vor conta,
mai mult decât pânã în prezent, modul în
care se va aplica procesul de mediere sau
cum se vor selecþiona experþii. Toate
aceste chestiuni tehnice vor fi discutate în
urmãtoarea perioadã de reprezentanþii
Ministerului Sãnãtãþii, ce ai Colegiului
Medicilor din România ºi de reprezentanþii
Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.

Oficialii din Ministerul Sãnãtãþii au
anunþat, totodatã, cã intenþioneazã ca
atunci când Legea Sãnãtãþii va fi finaliza-
tã, sã întocmeascã un plan de comunicare
cu pacienþii astfel încât aceºtia sã-ºi
cunoascã drepturile, mai ales cele referi-
toare la malpraxis.
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BRD ºi Taxback.com organi-
zeazã începând cu 1 februarie
pânã la finele lunii iulie, o cam-
panie de activare a cardurilor
business, prin oferirea unui co-
mision redus la recuperarea TVA
plãtitã transfrontalier. Astfel,
clienþii BRD pot recupera TVA
transfrontalierã pentru plãþile
efectuate în strãinãtate cu car-
dul business, pe perioada cam-

paniei, cu un comision mai avan-
tajos. Serviciul de recuperare
TVA externã este oferit tuturor
deþinãtorilor de carduri business
BRD. “Am lansat campania din
dorinþa de a stimula clienþii sã
utilizeze mai des cardurile busi-
ness în strãinãtate, în detrimen-
tul numerarului, acestea fiind
cele mai potrivite instrumente de
platã. În acelaºi timp, dorim sã

ne fidelizãm clienþii ºi sã le ofe-
rim posibilitatea de a recupera
TVA transfrontalierã în condiþii
preferenþiale ºi cu efort minim”,
a declarat Alina Iosep, directo-
rul Direcþiei de Management Pro-
duse Corporate ºi IMM din ca-
drul BRD.

Parteneriat
strategic

La sfârºitul anului 2011,
BRD-Groupe Société Générale ºi
Taxback.com au lansat un par-
teneriat strategic dedicat pose-
sorilor de carduri business emi-
se de BRD, prin intermediul cã-
ruia aceºtia beneficiazã de ser-
viciul de recuperare a TVA plãti-
tã pentru cheltuieli de afaceri în
36 de state din întreaga lume. De
la lansarea serviciului ºi pânã în
prezent, valoarea recuperãrilor de
TVA se ridicã la 215.000 de euro,
iar media lunarã a numãrului de
vizitatori pe pagina web dedica-
tã, www.brd.vat.taxback.com,

a fost, în 2012, de 14.800. Re-
cuperarea TVA se poate realiza
pentru o gamã variatã de chel-
tuieli, precum participãri la târ-
guri ºi conferinþe, mese la re-

staurant, cazare ºi protocol,
transport, combustibil ºi servi-
cii conexe, costuri publicitare,
materiale promoþionale ºi multe
altele.

Banca Comercialã Românã (BCR) a
lansat, recent, un nou serviciu care per-
mite efectuarea transferurilor rapide în
EUR între bãncile membre ale grupului
Erste, cu comisioane de transfer redu-
se faþã de valorile standard actuale.
Acest serviciu se adreseazã tuturor ca-
tegoriilor de clienþi BCR - persoanelor
fizice, persoanelor fizice autorizate ºi
persoanelor juridice. Prin noul serviciu
se poate transfera orice sumã în EUR,
iar  plãþile ajung în aceeaºi zi în conturi-
le beneficiarilor deschise la bãncile din
Grupul Erste din urmãtoarele tãri: Aus-
tria, Bosnia ºi Hertegovina, Croatia, Re-
publica Cehã, Ungaria, Macedonia, Mun-
tenegru, Republica Moldova, România,
Serbia ºi Slovacia.

”Prin acest serviciu ne-am propus sã
le oferim clienþilor, indiferent de segmen-
tul din care fac parte,  o alternativã con-

venabilã pentru a efectua tranzacþii în EUR
între conturi deschise la bãnci din Grupul
Erste. Ne dorim ca toti clientii nostri sa
beneficieze din plin de  avantajul de a fi
partenerii unui grup puternic precum Er-
ste. Astfel, pentru o tranzacþie de 1.000
EUR iniþiatã de la ghiºeul bãncii clienþii
BCR persoane fizice plãtesc acum doar
10 EUR, cu aproximativ 70% mai puþin
faþã de comisionul standard de transfer.
Totodatã, pentru o tranzacþie iniþiatã pe
canal electronic de un client persoanã ju-
ridicã, valoarea standard a comisionului
pentru plãþile în EUR în cadrul Erste
Group e redusã cu pânã la 60% ca urma-
re a implementarii acestui serviciu”, a de-
clarat Valentin Florin Galatanu, direc-
tor executiv adjunct în cadrul Direcþiei
Tranzacþii Bancare a BCR.

Pentru a beneficia de acest serviciu atât
plãtitorul, cât ºi beneficiarul trebuie sã dis-
punã de un cont deschis la una din bãncile
participante, iar plãþile trebuie sã fie deno-
minate în euro. Tranzacþiile trebuie plasate
pânã la ora 15.00.

Eurodeputata PDL Oana Antonescu a
subliniat în cadrul Comisiei cã atât autoritã-
þile din România, cât ºi operatorii comerciali
români nu se fac vinovaþi de încãlcarea nici-
unei reglementãri europene sau naþionale.
Mai mult, posibilitatea unei confuzii sau eti-
chetãri accidentale nu poate fi luatã în cal-
cul în condiþiile în care companiile din Ro-
maânia au exportat numai carcase, ºi nu pro-
dusul final, dupã cel puþin patru controale
sanitar-veterinare. „Aº dori ca la sfârºitul
acestei dezbateri sã se afirme cu claritate
faptul cã toate acuzaþiile aparute în media
europeanã la adresa unitãþilor de abatorizare
din România sunt nefondate ºi injuste. Au-

Europarlamentarii români, la Bruxelles:

Europarlamentarul Oana Antones-
cu a susþinut, în cadrul dezbaterilor

Comisiei pentru Mediu, Sãnãtate
Publicã ºi Siguranþa Alimentarã a

Parlamentului European, cã este ne-
cesarã identificarea cât mai rapidã a

celor responsabili de înºelarea cetãþe-
nilor europeni în scandalul carnii de
cal, pentru  restabilirea credibilitãþii

industriei alimentare europene.

toritãþile române au acþionat foarte rapid îna-
inte sã fie sesizate oficial, ºi au efectuat ve-
rificãrile necesare. Rezultatul a fost clar: eti-
chetarea loturilor de carne de cal provenitã
de la unitãþile din România a fost corectã ºi
sistemul de trasabilitate a fost aplicat. Com-
paniile din România au furnizat carnea de
cal cu respectarea tuturor procedurilor le-
gale. Nu au existat probleme de siguranþã
alimentarã”, a aratat Oana Antonescu. Eu-
rodeputata liberal-democratã ºi-a exprimat
sustinerea pentru producãtorii români acu-
zaþi pe nedrept ºi a cerut identificarea ºi pe-
depsirea cât mai rapidã a celor vinovaþi.
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Conform noului plan cadru
al Ministerului Educaþiei
Naþionale, elevii din clasele
primare, a I-a ºi a II-a, vor
avea douã ore de educaþie
fizicã, iar elevii claselor de a
III-a ºi a IV-a vor avea acelaºi
numãr de ore de sport ºi o orã
de “Joc ºi miºcare”.

Consiliul Naþional al Elevilor,
for consultativ al Ministerului
Educaþiei Naþionale, îºi expri-
mã public susþinerea faþã de
aceastã modificare a planului
cadru pentru învãþãmântul
primar, respectiv introducerea
mai multor ore de sport în
programa ºcolarã. Conform
statisticilor, þara noastrã ocupã

locul al treilea în Europa la
capitolul supraponderalitate, iar
o astfel de mãsurã ar fi benefi-
cã pentru generaþiile viitoare.
“Miºcarea este esenþialã pentru
dezvoltarea copiilor, iar în
România, din pãcate, ne
confruntãm cu o creºtere a
numãrului de copii suprapon-
derali. Pe lângã faptul cã
sportul echilibreazã funcþiona-
rea întregului organism, acesta
are rol în educarea ºi discipli-
narea copiilor. Introducerea
mai multor ore de sport pe
sãptãmânã pentru elevii din
învãþãmântul primar este o
mãsurã necesarã, însã, pentru
ca orele sã se desfãºoare în

condiþii optime, trebuie investit
în bazele sportive din untãþile
de învãþãmânt”, a declarat
Preºedintele Consiliului Naþio-
nal al Elevilor, Iulia Miron.

Cu toate acestea, liderii
elevilor din România atrag
atenþia asupra faptului cã
unitãþile de învãþãmânt trebuie
sã deþinã baze sportive dotate
corespunzãtor ºi spaþii exte-
rioare în perimetrul ºcolii
pentru ca elevii sã facã miºca-
re în aer liber. O soluþie în
acest sens ar fi atragerea unor
surse financiare extrabugetare,
care sã fie accesate de cãtre
unitãþile de învãþãmânt din
România.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Elevii de liceu ºi gimnaziu vor putea învã-
þa mai uºor procesele ºi fenomenele chimi-
ce, graþie unui proiect, “Privim cãtre viitor”,
care plaseazã lecþiile în mediul online. Finan-
þat din fonduri europene ºi desfãºurat de
Universitatea Politehnicã din Bucureºti, pro-
iectul le permite tinerilor sã îºi formeze o
imagine mai clarã asupra reacþiilor chimice,
dar ºi posibilitatea de a interacþiona cu com-
ponentele din substanþele chimice, într-un
mediu virtual, securizat. Pentru ca ideea sã
poatã fi implementatã, profesorii universi-
tari au trecut ei înºiºi printr-o serie de sesi-
uni de formare, cu durata de doi ani. Pro-
iectul “Privim cãtre viitor” a fost construit
în jurul unei platforme moderne de educa-
þie, fiind create un suport de curs specializat
ºi o bibliotecã de lecþii digitizate de chimie.
Astfel au fost puse la dispoziþie profesorilor
de chimie noi instrumente pedagogice ºi re-
surse curriculare. Principalul obiectiv al pro-
iectului a vizat formarea ºi dezvoltarea com-
petenþelor personalului didactic de chimie din
învãþãmântul gimnazial ºi liceal, în vederea
îmbunãtãþirii capacitãþii sale în utilizarea me-
todelor interactive pentru procesul de pre-
dare-învãþare.

“I-am ajutat pe profesori sã le arate elevilor
cât de frumoasã este chimia”

Universitatea “Politehnica” din Bucureºti ºi
Siveco Romania S.A. au dezvoltat douã pro-
grame de formare profesionalã continuã pen-

tru profesorii care predau discipline chimice
în sistemul preuniversitar: “TIC - Chimie” ºi
“Privim cãtre viitor “ e - Chimie”. Un numãr
de 2.750 profesori care predau în reþeaua
ºcolarã preuniversitarã au parcurs, într-un in-
terval de doi ani, sesiuni de formare în dome-
niul utilizãrii tehnologiei informaþiei ºi comu-
nicaþiilor ºi perfecþionãrii de specialitate, acu-
mulând 35 de credite transferabile. “Împreu-
nã cu echipa de proiect, am convingerea cã
i-am ajutat pe profesorii din ciclul preuniver-
sitar sã le arate elevilor cât de frumoasã este
chimia ºi câte satisfacþii îþi poate da exercita-
rea unei profesii în acest domeniu. Prin acest
program am oferit instrumente informatice,
atractive ºi uºor de utilizat, care vor contribui
la atragerea ºi formarea academicã a viitori-
lor chimiºti. Aceste instrumente sunt dezvol-
tate astfel încât sã asigure elevilor o pregãtire
teoreticã ºi practicã la standarde europene,
pregãtindu-i sã se alinieze reglementãrilor în
domeniu”, a declarat prof. Dr. ing. Ana Maria
Joºceanu, manager de proiect, Universitatea
„Politehnica” din Bucureºti.

Rezultatele obþinute în urma implementã-
rii proiectului “Privim cãtre viitor” ºi moda-
litãþile de implicare în activitãþile comunitãþii
cadrelor didactice, în scopul promovãrii bu-
nelor practici de predare identificate, vor fi
prezentate ºi la Craiova, în cadrul unei con-
ferinþe de presã, care se vor desfãºura sâm-
bãtã 23 februarie, la Hotel Europeca înce-
pând cu ora 11:00.

Studenþii craioveni pot participa la se-
lecþia organizatã de Centrul de Consiliere ºi
Ocupaþie Profesionalã, din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova, în perioada 1-15 martie.
Cei 50 de studenþi selectaþi vor putea face
voluntariat în ºcoli. Proiectul “Voluntariat-
sigur angajat” vine sã preîntâmpine aspec-
tele negative legate de eºecul la angajare ºi
nereuºita în gãsirea unui loc de muncã po-

trivit prin participarea tinerilor la activitãþi
diverse ce le vor lãrgi orizontul competen-
þelor. Dintre obiectivele proiectului am pu-
tea enumera: sensibilizarea tinerilor cu pri-
vire la beneficiile aduse de activitatea de vo-
luntariat; stimularea acestora sã devinã vo-
luntari folosind educaþia non – formalã;
crearea unui punct pentru cooperarea vii-
toare între companiile private ºi ONG-uri;

promovarea rolului voluntariatului în
completarea CV-ului personal pen-
tru a creºte angajabilitatea poseso-
rului; trainingul ºi implicarea în ac-
tivitãþi de voluntariat a tinerilor din
Universitatea din Craiova. Proiectul
beneficiazã de sprijinul unor parte-
neri locali: Universitatea din Craio-
va prin Centrul de Consiliere ºi Ori-
entare Profesionalã, Pirelli, CEZ,
ELPRECO, Convenþia Organizaþii-
lor Studenþeºti din Craiova. Înscrie-
rea în proiect se va face prin com-
pletarea formularului de înscriere ºi
trimiterea acestuia, împreunã cu o
scrisoare de intenþie.

Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Dolj organizeazã în
cadrul proiectului judeþean “Informat.
Conºtient ºi Protejat! 2012-2013” douã
întâlniri care vizeazã informãri cu
elevii de liceu. Specialiºtii antidrog se
vor întâni astãzi, începând cu ora
9.00, cu elevii de la
Liceul Teoretic Trans-
porturi Cãi Ferate
Craiova. De asemenea,
vineri, 22 februarie, de
la ora 14.00, elevii
Colegiului Tehnic Arte ºi
Meserii “Constantintin
Brâncuºi”, vor învãþa
care sunt pericolele la
care se supun dacã intrã
în contact cu drogurile.

În cadrul celor douã
evenimente vor avea loc
prezentãri, vor fi vizio-
nate filme tematice ºi
vor avea loc discuþii

Lecþii antidrog pentru elevii craioveni
interactive cu elevii celor douã unitãþi
de învãþãmânt. Prin intermediul acestui
tip de activitãþi elevii vor afla despre
riscurile ºi efectele consumului ilicit de
tutun, alcool, droguri ºi substanþe noi
cu proprietãþi psihoactive, atât asupra
organismului cât ºi în plan social.
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Comedia deschide lunga listă
a premierelor TNC din 2013

Comedia „Lysistra ta”, de Aristofan,
în traducerea lui Claudiu Nicolae Sfirschi-

Lăudat, es te prima montare d in 2013 la
Teat rul Naţional „Marin  Sorescu”, inst i-
tu ţia anunţând pentru acest an  nu  mai
pu ţin de nouă s pectacole în premieră. Îi
vor u rma „Familia Tót”, de István Örke-
ny, în regia lui László Bocsárdi, la care
au  început  deja repet iţ iile, şi „Ultimul
Don Juan”, de Neil Simon, pus  în s cenă

Spectacolul „Lysistrata”, de Aristofan,
în premieră la Teatrul Naţional din Craiova

 „Valsul câinilor”, în cadrul proiectului
„Vreau să fiu actor”

În Aula „Buia” a Facultăţii de Agricultură şi
Horticultură va avea loc mâine, 21 februarie,
ora 18.00, premiera spectacolului „Valsul câi-
nilor”, de Leonid Andreev. Evenimentul este
organizat în cadrul parteneriatului dintre Uni-
versitatea din Craiova – Facultatea de Litere
(Departamentul de
Arte) ş i Teat ru l
„Jean  Bart” d in
Tulcea, s ub egida
proiectului „Vreau
să fiu actor”, prilej
cu care absolvenţii
actori din promoţia
2013 îşi desfăşoară
practica artistică.

S p e c t a c o lu l
es te realizat  de
conf. univ. dr. Ale-
xandru Boureanu
(care s emnează şi
traducerea, alături
de Adriana Uliu ),
împreună cu as ist. univ. d r. Haricleea Nico-
lau – asis tent  reg ie ş i p regătire actori, Mine-
la Popa – scenografie şi machiaj, Ruxandra
Chelaru  – mişcare s cenică, Ramona Cismaru
– coloana s onoră.

«Spectacolul cu piesa „Valsul câini lor”,
pub licată s ub t itlu l „Zilele vieţ ii noastre”
(1908), este în stil expresionist, mizând pe teh-

nica brechtiană, din punctul de vedere al con-
strucţ iei personajelor. Lăs ând la vedere una
dintre obsesiile autorului – tema sinuciderii –,
izvorâtă din numeroasele episoade depresive
ale scriitorului, această piesă dezvăluie un epi-
sod nefericit din viaţa aparent banală a unui

funcţ ionar de
bancă» , p reci-
zează realizatorii
spectacolului.

Fiind un pro-
dus  de factură
expr es ion is tă,
p ies a „Valsu l
câinilor” aduce
în  scenă pers o-
naje s urprins e
în tr-o  revo ltă,
dominate de tea-
mă, aflate în con-
flict  cu propria
lor realitate, per-
sonaje în căuta-

rea unei realităţi psihologice pe care o desco-
peră devastatoare pentru spiritul lor. Le dau
viaţă tinerii actori Claudiu Mihail / Bruno No-
feri (Henrik Tile), Radu Bucălaie (Feckluşa),
Andrei Dunaev / George Adrian (Karl Tille,
Ermolaev), Ana Rusu / Elena Geacăr (Elizave-
ta), Carmen Sîrbu / Anastasia Nasko (Jenia),
Petre Diamantu (Andrei Tisenhausen).

„Muzeul – o şcoală altfel”  –
proiect cultural-educativ pentru elevi

Un nou proiect cultural-educativ, „Muzeul
– o şcoală altfel”, se derulează la sediul Sec-
ţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei, ac-
tivităţile din cadrul acestuia dorindu-se a fi o
alternativă aplicativă a lecţiilor din clasă ale ele-
vilor. Pentru a se alinia preocupărilor globale
privind educaţia ecolog ică şi protecţia vieţii
sălbatice, dar şi alte forme de educaţie (sanita-
ră, civică), temele pe care muzeografii natura-
lişti le propun vor fi corelate şi cu evenimente-
le ecologice instituite de ONU: Luna Pădurii,
Ziua Păsărilor, Ziua Pământului, Ziua Sănătăţii,
Ziua Mediului, Ziua Animalelor etc.

Prima activitate
didactică s-a desfă-
şurat la începutul
acestei săptămâni,
sub coordonarea
muzeografu lui d r.
Mirela Ridiche şi a
prof. Camelia Si-
meanu, şi a cuprins
videoproiecţ ii, vi-
zualizări de expona-
te muzeale şi o ex-
punere in teractivă
pe tema „Fauna
ecosistemelor din
România”. Benefi-
ciarii au fost elevi

din clasele a VIII-a de la Colegiul Naţional „Ca-
rol I”, iar subiectele abordate au făcut referire
la ecosisteme (Marea Neagră, Delta Dunării şi
alte zone umede), pajişti, păduri (de foioase şi
conifere), adaptările speciilor de animale la me-
diile de trai, lanţuri şi reţele trofice în ecosiste-
mele prezentate ş.a.

«Obiectivele urmărite de coordonatorii acţi-
unii au vizat diversificarea şi însuşirea cunoş-
tinţelor de biologie şi ecologie într-un cadru
ambiental, adecvat temei abordate, prezenta-
rea unor aspecte (areale geografice, habitate,
adaptări) ale animalelor din fauna ţării, folosind

surse de informare
diverse, înţelegerea
mecanismelor de
funcţionare şi auto-
reglare ale ecosiste-
melor şi a relaţiilor de
in te rdepend enţă
existente între toate
elementele ce alcă-
tuiesc ecosistemele,
cultivarea unor ati-
tudini pozitive faţă
de vieţuitoarele săl-
batice şi mediul lor
de viaţă», a precizat
muzeograf dr. Mire-
la Ridiche.

După ce, în urmă cu câţiva ani, a pus în scenă
la Craiova „Romeo şi Julieta” ,  de William
Shakespeare, şi „Medeea”, de Euripide, regi-
zorul grec Yiannis Paraskevopoulos revine la
Teatrului Naţional „Marin Sorescu” cu o nouă
montare: „Lysistrata”, de Aristofan. O viziune
proaspătă şi surprinzătoare  asupra unui text
antic, demonstrând că putem înţelege moravu-
rile  s ocie tăţii antice gre ce şti inclusiv prin

prisma mentalităţii moderne. În rolul principal,
Lysistrata, spectatorii o vor putea vedea pe Iu-
lia Colan, secondată de actori importanţi ai Na-
ţionalului craiovean. Premiera spectacolului va
avea loc duminică, 24 februarie, ora 18.30, în
Sala „Amza Pellea”, iar avanpremiera – sâm-
bătă, 23 februarie, de la aceeaşi oră. Următoa-
rele reprezentaţii vor putea fi văzute în zilele
de 28 februarie, 1 şi 9 martie.

«Într-un moment în care Europa păşeşte pe o coardă
întinsă, într-un moment deznădăjduirea ameninţă tot mai

mulţi oameni, iată-mă ve-
nind aici din ţara „crizei
economice” – care este ca
un fel de război –, pentru
a întâlni această echipă de
oameni şi să joc împreu-
nă cu ea. Aduc cu mine
spiritul scânteietor al lui
Aristofan, care prin ope-
ra sa are curajul de a ne
vorbi cu o sinceritate ab-
solută despre unul dintre
cele mai simple aspecte
ale vieţii – nevoia de cel
de lângă noi, nevoia de a
împărtăşi, nevoia de a co-
munica, nevoia de adevăr.

În felul acesta, Aristo-
fan şi femeile din secolul

al V-lea î.Hr. nu sunt alţii decât răzvrătiţii Europei actuale.
Asediul Fondului Public, o mişcare violentă prin care se
încearcă a se pune capăt războiului civil dintre atenieni şi
spartani, ajunge să fie azi un asediul al pieţelor publice,
un mod de protest paşnic al cetăţenilor. În acest context,
glasul femeilor lui Aristofan se împleteşte cu ţipătul cetă-
ţenilor revoltaţi ai Europei contemporane, al oamenilor
care se simt tot mai înşelaţi, pe măsură ce devin victimele
unui război nedeclarat.

Străbătând un astfel de drum, Aristofan ajunge acum,
în 2013, în inima Europei, în România, pentru a ne vorbi
prin gura îndrăgitei sale eroine, Lysistrata, care se revoltă
împotriva faptului că oamenii au uitat să comunice, să se
privească în ochi, să fie copii, să râdă sau poate chiar şi să
iubească. Şi constată că tocmai această uitare este ceea
ce le dă curajul să-şi continue vieţile. „Oamenii uită. Ast-
fel, ei pot să se bucure şi să cânte”».

 (Yiannis Paraskevopoulos)

de Mircea Corn işteanu. Tinerii regizori
Alexandru  Boureanu şi Alina Rece vor
realiza aici „La Lil ieci”, de Marin  So-
rescu, Crist i Juncu va monta „The Late
Henry Moss”, de Sam Shepard, iar Bobi

Pricop – câş tigăto ru l celei de-a III-a
ed iţ ii a concursului de proiecte adre-
sat tinerilo r reg izori – va pune în sce-
nă „Profu’ de relig ie”, de Mihaela Mi-
chailov. Completează lista p remierelor
din 2013 piesa „Eu când vreau să flu-
ier, fluier”, de Andreea Vălean.

„Anul aces ta va fi, într-adevăr, unul
foarte încărcat”, recunoştea, la înce-
pu tu l anului, ş i managerul Teatrului
Naţional din  Craiova, Mircea Corniş-
teanu . Evenimentele anulu i teatral
2013 rămân  însă „Hot  L Balt imore”,
de Lanford  Wils on , în reg ia lu i Peter
Schneider – personalitate marcan tă a
lumii teatru lu i ş i a  filmului american,
figură legendară din  isto ria s tudiouri-
lo r „Disney”, realizato r al unor s pec-
taco le extrem de apreciate pe Broad-
way, şi „Marea magie”, de Eduardo
de Filippo , pus  în s cenă de unul din-
tre cei mai apreciaţ i regizori d in Româ-
nia şi din Europa, Silviu Purcărete.

„Va fi un spectacol
vesel, sunt convins
că se va bucura
de mare succes la public”

„Lysistrata” este unul dintre puţinele
texte ale lui Aristofan care s-au păstrat, o
comedie despre o femeie care încearcă să
oprească războiul peloponeziac prin con-
vingerea altor femei să recurgă la absti-
nenţă până când bărbaţii lor vor negocia
pacea. „Spectacolul este realizat de un
vechi colaborator, Yannis Paraschevo-
poulos, regizorul grec căruia îi aparţin alte
două mari succese ale teatrului nostru,
„Romeo şi Julieta” şi „Medeea”. E vor-
ba de o altă piesă antică grecească, de
data aceasta o comedie, cu un subiect pe
gustul tuturor. Va fi un spectacol vesel,
cu multă muzică, multă mişcare, şi sunt
convins că se va bucura de un mare suc-
ces la public», declara Mircea Corniştea-
nu într-un interviu acordat, luna trecută,
cotidianului „Cuvântul Libertăţii”.

Scenografia spectacolului este reali-
zată de Lia Dogaru, coregrafia – de  Ru-
xandra Chelaru, iar ilustraţia muzicală îi

aparţine lui Kosmas Efremi-
des. Alături de Iulia Colan, în
rolul titular, Lysistrata, publi-
cul îi va putea vedea pe acto-
rii craioveni Romaniţa Iones-
cu, Iulia Lazăr, Anca Dinu,
Corina Druc, Raluca Păun,
Petra Zurba, Anca Maria Ghi-
ţă, Adrian Andone, Dragoş
Măceşanu, Cosmin  Rădes-
cu , Marian  Polit ic , Ştefan
Cepoi, Cătălin Vieru, Cătălin
Băicuş, Nataşa Raab, Mirela
Cioabă, Tamara Popescu, Ga-
briela Baciu, Valeriu Dogaru,
Ştefan Mirea şi Eugen Titu.
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Pânã în prezent, ajutorul mili-
tar american în Mali, dat Franþei,
în lupta cu grupurile islamiste, s-

a limitat la susþinerea cu „mate-
rie informativã”, punerea la dis-
poziþie a unor avioane de trans-

port C 17 ºi mãsurile de realimen-
tare în zbor. Americanii nu do-
resc sã coopereze cu armata
malianã, întrucât actualii lideri
politici de la Bamako au acces la
putere în urma unei lovituri de
stat, a subliniat senatorul ameri-
can Chris Coons (foto), preºe-
dintele subcomisiei de afaceri ex-
terne a Senatului pentru Africa.
Se poate spera „la un ajutor su-
plimentar al SUA în aceastã re-
giune ºi altele, dar (...) legea
americanã interzice o asistenþã
directã a armatei maliene dupã un
puci”, a declarat presei, la Bama-
ko, senatorul american. „Dupã o
revenire la democraþie este pro-
babil cã noi vom relua asistenþa
noastrã directã faþã de armata sta-
tului Mali”, a mai spus senatorul.
Acesta se aflã în Mali în fruntea
unei delegaþii a Congresului SUA,
compusã din republicani ºi de-
mocraþi, pentru a-l întâlni pe pre-
ºedintele interimar, Daocounda
Traore, ºi responsabili militari

francezi ºi africani. Premergãtor
loviturii de stat din martie 2012,
ajutorul american consta în prin-
cipal în misiuni de instruire ºi fur-
nizare de echipament militar, in-
clusiv vehicule. Când asistenþa
militarã va fi reluatã, ea va fi adec-
vatã la noile nevoi, mai ales cã
prioritãþile s-au schimbat foarte
mult. Perspectiva ajutorului mili-
tar american, amânatã dupã ale-
geri, complicã într-un fel situa-
þia cu privire la data organizãrii
acestora. Preºedintele interimar,
Diocounda Traore, ºi-a exprimat
speranþa organizãrii alegerilor
pânã la 31 iulie, dar aceastã datã
este consideratã prematurã de
cãtre unii, având în vedere pro-
blemele cu care se confruntã þara:
atacurile insurgenþilor, divizarea
armatei ºi strãmutarea de popu-
laþie. Ministrul Administraþiei Te-
ritoriale din Mali (de Interne),
Moussa Sinko Coulibaly, a decla-
rat cã „termenul din iulie poate fi
revizuit dacã este necesar”.

WWWWWashingtonul condiþioneazã rolul militarashingtonul condiþioneazã rolul militarashingtonul condiþioneazã rolul militarashingtonul condiþioneazã rolul militarashingtonul condiþioneazã rolul militar
mai activ în Mali de þinerea alegerilormai activ în Mali de þinerea alegerilormai activ în Mali de þinerea alegerilormai activ în Mali de þinerea alegerilormai activ în Mali de þinerea alegerilor

Mai multe înregistrãri ale unor con-
vorbiri telefonice dintre oficiali ai Par-
tidului Liberal Democrat din Republi-
ca Moldova (PLDM), condus de pre-
mierul Vlad Filat, au fost distribuite prin
poºta electronicã cãtre redacþiile din
Chiºinãu, potrivit NewsIn. Autorii ano-
nimi spun cã în aceste înregistrãri apar
vocile premierului Vlad Filat, a minis-
trului de Interne, Dorin Recean, a ºefu-
lui fracþiunii parlamentare a PLDM,
Valeriu Streleþ, ºi a omului de afaceri ºi
vãr al premierului, Vasile Gudima. Po-
trivit celor care au transmis fiºierele,
majoritatea discuþiilor au fost intercep-
tate în octombrie, noiembrie ºi decem-
brie 2012 ºi fac referire la manevre de

Înregistrãri compromiþãtoare
cu premierul moldovean

ºi aliaþii sãiAutoritãþile boliviene au
anunþat luni, 18 februarie,
naþionalizarea antreprizei de
servicii aeroportuare, Sabsa,
filialã a companiei spaniole
Albertis ºi Aeropuertos Espa-
nioles y Navegacion Aerea
(AENA). Sabsa opera pe
aeroporturile La Paz, Cocha-
bamba ºi Santa Cruz, care au
fost plasate sub administrarea
armatei. Preºedintele Evo
Morales a promis compensa-
rea managerilor companiilor
naþionalizate în termen de 180
de zile. Aceastã naþionalizare,
cea de-a treia a unei antreprize
spaniole într-un an, este „în
apãrarea interesului public”.
Potrivit guvernului de la

Bolivia naþionalizeazã
antreprize spaniole

Madrid, din 1997 Sabsa a
învestit 33,6 milioane dolari ºi
73 de milioane ºi-a însuºit
statul bolivian. Guvernul
spaniol calificã aceastã
„expropiere” un act inamical
ºi avertizeazã cã aceastã
mãsurã va afecta relaþiile
dintre cele douã þãri. Dupã
sosirea la putere, în 2006, a
lui Morales, Bolivia a lansat un
plan de naþionalizare a tele-
comunicaþiilor, resurselor
miniere ºi hidrocarburilor,
deþinute anterior de companii
multinaþionale. El a naþionali-
zat, de asemenea, companiile
de electricitate Electropaz ºi
Elfeo, ambele aparþinând
grupului energetic Iberdrola.

presiuni economice ºi de trafic de in-
fluenþã ale liderilor PLDM. Aceste în-
registrãri vin în contextul rãzboiului des-
chis dintre premier ºi fostul vicepreºe-
dinte al Parlamentului, controversatul om
de afaceri Vlad Plahotniuc, ºi a arestãri-
lor din ultimele zile ale unor membri mar-
canþi ai PLDM, în frunte cu ºeful In-
spectoratului Fiscal Principal de Stat,
Nicolae Vicol. Liderul fracþiunii PLDM,
Valeriu Streleþ, a confirmat autenticita-
tea convorbirilor interceptate, ajunse ieri
în presã, în ceea ce þine de discuþiile
sale cu Nicolae Vicol. Liberal-democra-
tul s-a arãtat revoltat de „aceste scur-
geri” de informaþii cãtre instituþiile mass-
media, transmite Unimedia.

Fabrica francezã Spanghero îºi va re-
primi autorizaþia sanitarã pentru activitatea
de producþie de carne tocatã, cârnaþi ºi se-
mipreparate, a anunþat luni ministrul fran-
cez pentru Agriculturã, Stéphane Le Foll.
Compania, aflatã în centrul scandalului eu-
ropean privind carnea de cal ºtampilatã fals
drept vitã, nu va putea, în schimb, sã îºi
reia activitatea de depozitare a materiilor
prime congelate, a adãugat ministrul. „În
acest stadiu, 80% din stocurile de carne au
fost verificate, iar activitatea continuã pen-
tru restul de 20%. Raportul de anchetã com-
plet ºi definitiv va fi oferit vineri”, a decla-
rat Foll, asigurând cã dispune în acest sta-
diu de „suficiente elemente” pentru resta-
bilirea parþialã a autorizaþiei companiei. „Vã
imaginaþi cã aº fi autorizat o astfel de com-
panie dacã aº fi avut cel mai mic dubiu?”,
a insistat el. Foll ºi alþi doi miniºtri s-au
întâlnit în cursul dupã-amiezii cu reprezen-
tanþii celor aproximativ 300 de angajaþi ai
Spanghero, care se aflã de vineri în ºomaj
tehnic. Compania Spanghero este acuzatã
de „înºelãtorie economicã” în acest scan-
dal european, pentru cã ºtia cã revinde carne

de cal drept vitã, deoarece aceasta a ajuns
cu eticheta vamalã corespunzãtoare, au
apreciat autoritãþile franceze. Pe de altã
parte, grupul elveþian Nestlé a anunþat luni
cã retrage „imediat” de la vânzare în Spa-
nia ºi Italia douã produse prezentate ca fi-
ind de vitã, dar care con-
þin carne de cal - ravioli
ºi tortellini vânduþi sub
numele Buitoni Beef Ra-
violi ºi Beef Tortellini. În
plus, un sortiment de la-
sagna congelatã destina-
tã industriei restaurante-
lor, Lasagnes à la Bolog-
naise Gourmandes, pro-
dusã în Franþa, va fi, de
asemenea, retrasã de la
vânzare, continuã Nestlé,
fãrã alte precizãri. „Tes-
tele noastre au descope-
rit urme de ADN de cal
în douã produse pe bazã
de vitã furnizate de H.J
Schypke”, o companie
germanã subcontractoa-

re a JBS Toledo NV, anunþã numãrul 1 mon-
dial în agroalimentaþie, într-un comunicat.
ªi Lidl a anunþat, tot luni, cã a retras din
magazinele din Suedia, Finlanda, Danemar-
ca ºi Belgia produse în care a fost gãsitã
carne de cal în loc de vitã.

Compania francezã Spanghero îºi reprimeºte autorizaþia sanitarã

Laurent Gbagbo, în faþa
judecãtorilor CPI

Fostul preºedinte ivorian,
Laurent Gbagbo, a compãrut ieri
în faþa Curþii Penale Internaþio-
nale (CPI), pentru deschiderea
audierii sale la acuzaþiile
existente. Primul fost ºef de stat
predat CPI, Laurent Gbagbo (67
de ani), este bãnuit a fi „coautor
indirect” la crime contra umani-
tãþii, viol, persecuþii ºi acte
inumane comise în timpul
violenþelor post electorale, în
2010-2011. Gbagbo a refuzat sã
recunoascã victoria electoralã, la
28 noiembrie 2010, a rivalului
sãu, Alassane Ouattara, validatã
de ONU. Audierea este prevãzutã
a se încheia la 28 februarie,
printr-o declaraþie a lui Gbagbo,
pentru a permite judecãtorilor sã
ia în considerare dacã probele
sunt suficiente pentru a permite
un proces. Refuzul lui Gbagbo de
a pãrãsi postul, dupã zece ani de
putere, a aruncat Coasta de
Fildeº într-o crizã violentã, lungã
de patru luni, care a costat viaþa
a peste 3.000 de persoane. A fost
arestat în cele din urmã, la 11
aprilie 2011, împreunã cu soþia
sa Simone. CPI este primul
tribunal penal internaþional
permanent care judecã autori de
genocid, crime împotriva umani-
tãþii ºi crime de rãzboi.

Bulgarii nu se lasã,
premierul anunþã scãderea
cu 8% a preþului energiei

Guvernul bulgar va propune
Comisiei de stat de reglementare
în domeniul energiei ºi apei ca
preþurile energiei electrice sã fie
reduse cu 8% începând cu data
de 1 martie 2013. Anunþul a fost
fãcut ieri, de premierul Boiko
Borisov, într-o conferinþã de
presã la sediul guvernului, cu
scopul de a reduce tensiunile
sociale care au cuprins þara.
Borisov a mai anunþat cã licenþa
CEZ va fi revocatã în cursul zilei
ºi cã toate cele trei societãþi de
distribuire a energiei electrice -
CEZ, EnergoPro ºi EVN - au fost
sancþionate prin amenzi. Premie-
rul s-a opus însã ideii naþionali-
zãrii acestor societãþi. Câteva
mii de persoane s-au strâns luni
searã în oraºele Sofia ºi Varna,
pentru a protesta faþã de nivelul
scãzut de trai în Bulgaria ºi
costurile mari la întreþinere. În
centrul Varnei traficul rutier a
fost blocat, iar la Sofia jandar-
meria a folosit forþa pentru a
obliga cele o mie de persoane sã
se îndepãrteze de parlament.

ªapte turiºti francezi luaþi
ostatici în Camerun

Potrivit unei surse locale
citate de AFP, 7 turiºti francezi,
dintre care 3 adulþi ºi 4 copii, au
fost luaþi ostatici în nordul
Camerunului, în localitatea
Dadanga, la frontiera cu Nige-
ria, a anunþat ieri Élysée. Este
pentru prima datã când turiºti
occidentali sunt luaþi ostatici în
Camerun ºi evenimentul survine
dupã ce armata francezã a
intervenit de mai bine de o lunã
împotriva grupãrilor islamiste
din Mali. 8 ostatici francezi sunt
reþinuþi în Sahel de grupãri
islamiste. Grupul terorist care a
luat ostatici este unul cunoscut
în Nigeria, a afirmat preºedinte-
le François Hollande, fãrã alte
precizãri.
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CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, ne-
fumãtoare, doresc sã
îngrijesc copil (menaj)
sau bãtrâni. Telefon:
0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.
Ofer serviciu ca bonã. Te-
lefon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire
bãtrânã intern. Telefon:
0729/951.222.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi
colete ROMÂNIA – ITA-
LIA (MILANO). Plecarea
este vinerea cu plasa-
re la destinaþie. Ofer ºi
cer maximã seriozitate.
Contact: 0763/362.205;
+393/284.662.997.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonie-
rã etaj 1, zona Ciupercã.
Telefon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin Ba-
riera Vâlcii (Spiact). Tele-
fon: 0251/328.244; 0760/
884.433.
Vând urgent locuinþã Cra-
iova, 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 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.

Vând apartamnet 2 ca-
mere decomandate, bal-
con mare, cu puþine îmbu-
nãtãþiri, zona Ciupercã etaj
4/10. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, li-
ber, parchet lemn, Valea
Roºie, vis-a-vis de Spita-
lul Militar. Telefon: 0745/
456.302.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.

Vând sau schimb 2
decomandate 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. Telefon:
0723/692.884.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 ca-
mere semidecomanda-
te + WC de serviciu, 70
mp, et. 2, cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.

ERATA la anunþul de partici-
pare la licitaþia publicã deschisã
organizatã de Primãria Ostro-
veni, judeþul Dolj publicat în
“Cuvântul Libertãþii” în data de
14 februarie 2013: se modificã
termenul limitã de depunere a
ofertelor din data de 22.02.2013
în data de 28.02.2013 ºi data li-
citaþiei din data de 22.02.2013 în
data de 28.02.2013. Restul con-
diþiilor rãmân neschimbate.
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Vând sau schimb 3 ca-
mere Calea Bucureºti cu
2, comfort I, etaj inferior,
plus diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj 1, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Telefon:
0724/804.875.

CASE
Vând casã Zãval, Comu-
na Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.

Casã 4 camere, bucãtã-
rie, baie, beci, suprafaþã
108 mp, teren 275 mp,
gaze, apã, încãlzire cen-
tralã, Aleea 6 Brestei. Te-
lefon: 0725/505.424.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera Vâlcii,
strada Ramuri 62 –
60.000 euro. Telefon:
0786/982.529.
Vând casã stradal Pleni-
þa. Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp ane-
xe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600
mp). Preþ: 35.000 lei, ne-
gociabil. Telefon: 0760/
295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp te-
ren pretabil amenajare
comercialã Piaþa Chiriac.
Telefon: 0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.

Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc.
Telefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650
mp str. Fragilor Aleea II.
Telefon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti
+ locul casei în oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1, preþ 100.000 ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0751/400.571 ºi
0721/502.557.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.

Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000 euro,
negociabil. Informaþii la te-
lefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 12 euro/mp, posibi-
litate parcelare în 2 loturi.
Telefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniº-
te comuna Podari. Tele-
fon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând teren intravilan, 3500
mp, situat în Popoveni, cu
23 m deschidere la strada
principalã, cu toate facilitãþ-
le ºi în condiþii avantajoase.
Telefon: 0723/546.694.

Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.889.
Vând teren intravilan 400
mp situat în Segarcea, stra-
da “Unirii” nr. 29F (în spate-
le liceului), cadastru ºi 3300
mp vie (parþial defriºatã) si-
tuatã pe linia mare în plai. Te-
lefon: 0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã bãtrâ-
neascã pentru demolare,
cu cadastru fãcut la 11 km
de Craiova – intravilan. Ce-
dez 4200 m2  tren extravi-
lan – pentru reparaþii casã.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând pãdure POPEªTI
– VÂLCEA. Telefon:
0766/304.708.
Vând  teren zona Tribu-
nal Judeþean, str. “Ian-
cu Jianu”. Telefon:
0746/660.001.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvorul de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan
12.500 mp împrejmuit cu
gard de beton + construc-
þie 500 mp. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Te-
lefon: 0720/060.256.

Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, taxele
la zi, preþ negociabil 2500
euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Telefon:
0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatricula-
tã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro,
negociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie 93,
în stare de funcþionare,
nerulatã în þarã – 550
euro, negociabil. Telefon.
0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând plitã aragaz electric,
masca Mercedes 190D,
radiator, roatã cauciuc re-
zervã. Telefon: 0251/
598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzã-
tor 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;
telefon fix cu numere – 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.
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Vând vin alb, roºu ºi
negru. Telefon: 0744/
673.063.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou pic-
turã peisaj pãdure. Preþ
25-40 lei. Telefon: 0767/
049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând pianinã Golter-
mann. Telefon: 0746/
241.210.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem
lebede ca aspect) la 50
km de Craiova, preþ 55 lei
bucata. Telefon: 0747/
813.298; 0751/299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi be-
letristice, timbre filatelice,
serii complete neºtampila-
te, Spania, Cuba, Iran,
Romania. Telefon: 0351/
468.839.
Vând puieþi salcâm cu
dimensiunile 0.5-1 cm,
puieþi prun ºi puieþi nuc.
Telefon: 0351/430.880;
0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri
toate culorile ºi leandru
culori alb ºi frez. Telefon:
0351/430.880. 0762/
278.639.
Vând oi convenabil. Tele-
fon: 0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F Ca-
ravan, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi 2
oglinzi exterioare, 1 interi-
or pt. Dacia 1300. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0767/
517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.

Vând bocanci, pantofi ºi
ghete piele militari, piese
dacia noi, combinã muzi-
calã stereo 205 nouã, piei
bovinã argãsite, calculator
pentru instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu þea-
vã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3  canate  lemn,
uºã apartament din lemn.
Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºimineu pe lemne –
cãrbuni, stare bunã. Te-
lefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24
F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.

Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur, con-
venabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.

Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj
mare. Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-
de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.

Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudu-
rã semiautomat, flux
argon, marca Telelwin,
plus mascã profesio-
nalã electronicã, preþ
1.500 lei ºi picamer
marca Bosh prefora-
tor ºi demolator la pre-
þul de 1.500 lei. Tele-
fon: 0769/880.705.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon:
0736/429.876;  0758/
937.083.
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.
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CASE
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi.
Telefon: 0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o micro-
fermã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepini-
erã pomi fructiferi, cultu-
rã de cãpºuni în sere
sau solarii. Telefon:
0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia
Papuc cu 2 locuri. Tele-
fon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã.
Telefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.

Caut 1-2 colegi de apar-
tament decomandat,
Brazda lui Novac. Telefon:
0762/267.631.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Tele-
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament
pentru familie zona pre-
fecturã. Telefon: 0742/
244.476.
Închiriez spaþiu comer-
cial 53 mp, str. “Amara-
dia” nr. 56, parter bloc
(fosta Cofetãrie Amara-
dia) 5 Euro mp. Telefon:
0744/550.349.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer con-
diþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobilat
ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani,
fãrã obligaþii, cu serviciu
în Craiova, caut doamnã
pentru prietenie sau cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
SOCIETATEA MIRA
CONSTRUCT S.R.L. a
depus documentaþia
pentru obþinerea avi-
zului de gospodãrire a
apelor pentru amena-
jarea piscicolã Rojiºte,
judeþul Dolj.
MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Tra-
tament: de prevenþie,
curativ ºi de comple-
tare a deficitului în
organism cu produ-
se S.N.B.A. Aparaturã
medicalã pentru fa-
milie. Telefon: 0724/
512.304.
Familia Ioanim din Ma-
glavit sã sune la 0721/
995.405 pentru recu-
perare terenuri agricole.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe nunele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.

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

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

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

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
sp   rt

Ape tulburi la Inter înaintea returului de la
Cluj cu CFR (mâine, ora 20:00), în „16”-
imile Europa League.

Tor mai tare contestat din cauza jocului
neconvingãtor al „nerazzurrilor”,

antrenorul Andrea Stramaccioni riscã sã
fie concediat, a notat, ieri, presa din
Peninsulã.

Duelul din Ardeal poate fi capital deoarece
o eliminare, dupã 2-0 pentru italieni în prima
manºã de pe „Meazza”, ar precipita despãrþi-
rea de tehnicianul de 37 de ani. Nici o
calificare nu i-ar garanta postul, fiind obliga-
torie ºi o victorie în marele derby local cu
Milan de duminicã.

Cotidianul portughez A Bola pretinde cã
existã o soluþie de avarie: Luis Figo. Fostul
mare atacant lusitan, acum responsabil cu
Relaþiile Internaþionale la Inter, ar urma sã
treacã rapid pe bancã în cazul separãrii de
Stramaccioni. Ulterior se va cauta aducerea
unui antrenor mai experimentat, în pole-
position fiind, se pare, argentinianul Diego
Simeone, acum la Atletico Madrid.

Sosit de la Real, Figo a jucat la Inter între
2005 ºi 2009, fiind apoi cooptat în staff-ul
grupãrii „nerazzurro”.

Returul celor douã jocuri e programat în 12 martie.
Partidele Arsenal Londra – Bayern Munchen ºi FC Porto – Malaga s-

au disputat asearã, în timp ce meciurile Celtic Glasgow – Juventus Tori-
no (0-3), Valencia – Paris SG (1-2), Real Madrid – Manchester United
(1-1) ºi ªahtior Doneþk – Borussia Dortmund (2-2) au avut loc sãptãmâ-
na trecutã.

LIGA CAMPIONILOR –
OPTIMI DE FINALÃ –

MANªA TUR

AC Milan – FC Barcelona
Stadion: „San Siro”, astãzi, ora 21:45, Digi Sport 1, Dolce Sport

Abbiati – Abate, Mexes, Zapata,
Constant – Montolivo, Ambrosini, Boa-
teng – Niang, Pazzini – El Shaarawy.

Antrenor: Massimiliano Allegri.

Vades – D. Alves, Puyol, Pique, J.
Alba – Xavi, Busquets, Iniesta – Fa-
bregas, Messi, Pedro.

Antrenor: Tito Vilanova.

Arbitru: Craig Thompson (Scoþia).

* Gazdele nu vor putea conta pe Mario Balotelli, fãrã drept de joc dupã
ce a evoluat deja în competiþie pentru Manchester City. De cealaltã parte,
va absenta David Villa, accidentat.

Galatasaray Istanbul – Schalke 04
Stadion: „Turk Telecom”, astãzi, ora 21:45, Digi Sport 2, Dolce Sport 2

Muslera – Eboue, Kaya, Noun-
keu, Riera – Hamit Altintop, Sneij-
der, Inan, U. Bulut – B. Yilmaz,
Drogba.

Antrenor: Fatih Terim.

Hildebrand – Hoger, Howedes,
Matip, Fuchs – Jones, Neustadter
– Farfan, Draxler, Bastos – Hun-
telaar.

Antrenor: Jens Keller.

Arbitru: William Collum (Scoþia).
* Ciprian Marica nu se aflã în lotul formaþiei vizitatoare, fiind accidentat.

CFR „arbitreazã” prima bãtãlie

Dacã despre plecarea lui Jose
Mourinho din varã s-a tot scris,
ieri a circulat informaþia cã ºi Cris-
tiano Ronaldo e aproape de o des-
pãrþire de Real Madrid!

Manchester United
a obþinut calificarea în
sferturile de finalã ale
Cupei Angliei, dupã ce
a trecut, luni searã, pe
propria arenã, cu 2-1
de Reading.

Golurile formaþiei lui
Sir Alex Ferguson au
fost marcate de Nani
(69) ºi Chicharito (72),
în timp ce pentru oas-
peþi a punctat, pentru
ceva emoþii pe final, McAnuff (81).

Pentru un loc în careul cu aºi,
United va avea de luptat în 9 mar-
tie, tot pe teren propriu, cu învin-
gãtoarea dintre Middlesbrough (liga
a II-a) ºi Chelsea, partidã care se
va disputa pe 27 februarie. Zi în
care se va decide ºi sfert-finalista

Presa spaniolã susþine cã Mourinho
ºi Ronaldo vor pleca din varã de la Real

Perez are în plan sã aducã pe „Bernabeu” 4 megastaruri

Cotidianul El Pais

a notat cã Mourinho
ºi Florentino Perez au
bãtut palma iar antre-
norul portughez e li-
ber sã plece la orice
club oferã 10 milioa-
ne de euro, cu 5 mai
puþin decât a plãtit
preºedintele madrilen
când l-a luat de la In-
ter Milano.

Sursa citatã a mai scris cã Ro-
naldo refuzã sã îºi prelungeascã
contractul iar informaþiile sunt con-
firmate de o declaraþie datã de ata-
cant într-un interviu pentru FIFA:

„Intentionez sã îmi onorez con-
tractul cu Real Madrid, dar mai de-
parte nu ºtiu ce se va întâmpla”.

Contractul lui Ronaldo cu Real
expirã în vara lui 2014 iar atunci el
va fi liber sã semneze cu cine vrea.

El Pais a anunþat însã cã Flo-
rentino Perez nu are de gând sã
piardã gratis cel mai scump trans-
fer din istorie (94 de milioane de
euro) ºi e gata sã-l vândã din varã
pe o nouã sumã record!

Cu banii pe Ronaldo, preºedin-
tele Realului vrea sâ îi aducã pe
Neymar (Santos), Gareth Bale
(Tottenham), David Silva (Man.
City) ºi Isco (Malaga).

United, în sferturile FA Cup

din duelul Oldham – Everton, re-
jucare pe terenul celei din urmã,
dupã remiza de sâmbãtã, 2-2.

Programul celorlalte partide din
sferturi aratã astfel: Man. City –
Barnsley (II), Millwall (II) – Blac-
kburn (II), Oldham (III)/Everton
– Wigan.

Potenþialã adversarã pentru “diavoli”, ChelseaPotenþialã adversarã pentru “diavoli”, ChelseaPotenþialã adversarã pentru “diavoli”, ChelseaPotenþialã adversarã pentru “diavoli”, ChelseaPotenþialã adversarã pentru “diavoli”, ChelseaPotenþialã adversarã pentru “diavoli”, ChelseaPotenþialã adversarã pentru “diavoli”, ChelseaPotenþialã adversarã pentru “diavoli”, ChelseaPotenþialã adversarã pentru “diavoli”, Chelsea

Manchester City a cucerit titlul
în 2012, dar în actuala stagiune se
aflã pe locul 2 la 12 puncte în spa-
tele concitadinei United, iar în
grupele Ligii Campionilor s-a cla-
sat ultima, ratând chiar ºi trece-
rea în Europa League.

Cu toate acestea, managerul
Roberto Mancini crede cã ni-
meni nu-l întrece. „De 15 luni
sunt cel mai bun antrenor din An-
glia”, a zis italianul, precizând:
„Am câºtigat titlul, Cupa ºi Su-
percupa. Nici un alt tehnician nu
a obþinut atâtea trofee în aceastã
perioadã. Sunt, astfel, motive su-

Digi Sport 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (optimi de fina-
lã, manºa tur): AC Milan – FC Barcelona / 3:00 – FOT-
BAL – Cupa Libertadores (faza grupelor): Fluminense –
Gremio.

Digi Sport 2

10:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Festivalul Olim-
pic al Tineretului European (Braºov) / 16:00 – HOCHEI –
Festivalul Olimpic al Tineretului European: Letonia –
Rusia / 18:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: ªtiinþa
Bacãu – HC Odorhei / 20:00 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor (faza grupelor): HCM Constanþa – THW Kiel
/ 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (optimi de finalã,
manºa tur): Galatasaray Istanbul – Schalke 04.

Digi Sport 3

14:00 – PATINAJ ARTISTIC – Festivalul Olimpic al
Tineretului European / 17:00 – VOLEI (M) – Liga Naþio-
nalã: Piatra Neamþ – Unirea Dej / 19:30 – VOLEI (F) –
Liga Naþionalã: Unic Piatra Neamþ – Volei Alba Blaj.

 Mancini se autoproclamã
cel mai bun antrenor din Anglia

ficiente sã nu mã gândesc la demi-
tere. Presa poate sã scrie ce vrea,
nu mã intereseazã”.

Dolce Sport

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (optimi de fina-
lã, manºa tur): AC Milan – FC Barcelona.

Dolce Sport 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (optimi de fina-
lã, manºa tur): Galatasaray Istanbul – Schalke 04.

TVR 1

10:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Festivalul Olim-
pic al Tineretului European / 15:30 – PATINAJ ARTIS-
TIC, HOCHEI (Letonia – Rusia) – Festivalul Olimpic al
Tineretului European (transmisii alternative).

Eurosport

11:30 – SCHI FOND: CM Val Di Fiemme (Italia): femi-
nin, sprint, procedeul clasic, calificãri / 13:30 – SCHI
FOND: CM Val Di Fiemme (Italia): masculin, sprint, pro-
cedeul clasic, calificãri.

Eurosport 2

19:00 – BASCHET (M) – Eurocupa (optimi de finalã,
etapea a ºasea).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Figo l-ar putea înlocui pe StramaccioniFigo l-ar putea înlocui pe StramaccioniFigo l-ar putea înlocui pe StramaccioniFigo l-ar putea înlocui pe StramaccioniFigo l-ar putea înlocui pe Stramaccioni

la cârma Interuluila cârma Interuluila cârma Interuluila cârma Interuluila cârma Interului
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Al doilea cuplaj voleibalistic de la
inaugurarea Sălii Polivalente este
programat în seara aceasta, de la
ora 17, respectiv 19. Ca de obicei,
prioritate au fetele, care vor avem
un meci extrem de greu, c ontra
campioanei Tomis Constanţa, par-
ticipantă în actualul sezon al Ligii
Campionilor. Speranţele sunt mini-
me din partea craiovencelor, chiar
şi pentru adjudecarea unui set, în
special după accidentarea brazilien-
cei Aylin Pereyra. Cu ajutorul publi-
cului, care va trebui să plătească
doar 5 lei pentru a asista la ambele
jocuri, Dudaş şi fetele sale speră însă

într-o minune. „Faptul că vine cam-
pioana României, Tomis Constan-
ţa, participantă în Liga Campioni-
lor, reprezintă un punct de interes
pentru public şi un factor mobiliza-
tor pentru orice echipă din Româ-
nia. Este adevărat că sunt şi la Con-
stanţa probleme financiare, ca la
orice club, însă pe parchet totul se
uită, contează doar mingea şi punc-
tele. Avem 3 jucătoare care au evo-

Un nou cuplaj voleibalistic în Sala Polivalentă

La sfârşitul aces tei săptămâni, Craiova va
fi gazda unui nou turneu de tenis pe terenuri-
le acoperite ale modernei baze sportive Pro
Tenis.  Turneul, dotat cu trofeul  ”Cupa Măr-
ţişorului”, este organizat de clubul T.C. Stă-
nică în colaborare cu F.R.T. ş i Pro Tenis
Club. Competiţia însc risă în calendarul naţi-
onal al FRT (categ. 1 la vârsta de 10 ani şi
categoria 2-a la vârstele 12, 14 şi 16 ani) reu-
neşte la s tart 56 sportivi legitimaţi la c luburi
din şapte judeţe (Dolj, Olt, Vâlcea, Timiş, Alba,
Hunedoara,  Constanţa)  şi municipiul Buc u-
reşti.  Din judeţul nostru partic ipă 34 tenis-
meni (22-T.C. Stănică, 5-CS Recon,  3-T.C.
Atlas şi câte doi de la T.C. Triumf ş i C.S.
Kofe),  printre favoriţi şi cu mari şanse de a-
şi adjudec a acest trofeu, af lându-se craiove-
nii: Gavrilă Oana-CSKofe (16F-locul 3 clasa-
ment FRT), Wetherall Mic helle-TC Stăni-
că(10F-loc ul 12 FRT),  Lilă Andreea-TC Stă-
nică(10F-locul 15 FRT), Vasilesc u Iancu-TC
Stănic ă(10B-loc 24 FRT) şi Năstase Dan-TC

Astăzi se comemorează 11 ani de
la tragedia portarului Universităţii Cra-
iova, Cristian Neamţu, decedat în
urma unei lovituri primite la antrena-
ment în Cipru din partea coechipie-
rului său, Marius Şuleap. În vârstă de
22 de ani, Neamţu a încetat din viaţă
după 6 zile de comă profundă într-un
spital din Nic osia. Goal-keeper-ul
Ştiinţei a fost purtat pe ultimul drum
de peste zece de mii de oameni, ma-
joritatea suporteri ai Ştiinţei, fiind în-
mormântat la cimitirul „Sineasca”.
Unul dintre mesajele arborate atunci,
„Toţi murim, în urma noastră rămâ-
ne Ştiinţa” nu mai este de actualitate,
după extinc ţia Univers ităţii. Cris ti
Neamţu, al cărui nume îl poartă de la

dispariţia sa una dintre peluzele arenei „Ion Oblemenco”, jucase doar 6
meciuri oficiale pentru Ştiinţa, două în campionat şi alte patru în Cupa
UEFA Intertoto şi era considerat un portar de mare viitor, fiind supranu-
mit deja „Schmeichel din Bănie”. În fiecare an, la mormântul său fanii au
depus coroane de flori şi astăzi sunt aşteptaţi să o facă din nou.

 „Cupa Mărţişorului”,
un nou turneu organizat
de „TC Stănică”

11 ani de la dispariţia
lui Cristi Neamţu

11 ani de la dispariţia
lui Cristi Neamţu

11 ani de la dispariţia
lui Cristi Neamţu

11 ani de la dispariţia
lui Cristi Neamţu

11 ani de la dispariţia
lui Cristi Neamţu

11 ani de la dispariţia
lui Cristi Neamţu

11 ani de la dispariţia
lui Cristi Neamţu

11 ani de la dispariţia
lui Cristi Neamţu

11 ani de la dispariţia
lui Cristi Neamţu

Stănic ă(14B).  „Prin turneele pe care le orga-
nizăm în parteneriat cu Pro Tenis Club, ne
dorim să fim alături de sportivii clubului nos-
tru, pentru a-i ajuta să se îndrepte c ătre înal-
ta performanţă oferindu-le şansa de a se con-
frunta cu sportivi din c e în ce mai valoroşi şi
de a acumula experienţa nec esară. Suntem la
al doilea turneu dintr-o serie de şase aprobate
de FRT şi suntem bucuroşi că benefic iem de
sprijinul total al responsabililor bazei sportive
Pro Tenis  Club” a declarat Oana Stănic ă, di-
rectorul turneului. Începând de vineri şi  până
miercuri 27 februarie toţi c ei c are îndrăgesc
tenisul sunt aşteptaţi să asiste la meciuri.

Fetele – misiune imposibilă,
băieţii – meci de 3-0

Campioana Tomis Constanţa şi rivala de tradiţie Steaua
sunt adversarele echipelor craiovene

luat la Tomis, Bobi, Vâlcu şi Prista-
vu, dar nu putem spune că le cu-
noaşte foarte bine,  fiindcă echipa
lor s-a schimbat de două ori de
atunci. Sperăm să putem aborda
jocul măcar la 80 la sută din poten-
ţial, fiindcă avem de suplinit absen-
ţa lui Aylin Pereyra, care va lipsi din
cauza unei accidentări” a spus Mir-
cea Dudaş. Jucătoare de bază, So-
rina Buz spune că un punct ar fi
maximum posibil pentru SCM Uni-
versitatea Craiova: „Dacă le vom
smulge un set sau chiar două ar fi
extraordinar, însă dacă se va întâm-
pla să pierdem la 0, măcar să avem

o evoluţie bună, să dăm o replică
destul de consistentă, fiindcă me-
ciul este foarte dificil” a declarat
Buz, care este sceptică în privinţa
reînvierii vremurilor în care Craio-
va făcea legea în voleiul feminin, în
urmă cu două decenii: „S-au schim-
bat multe în volei de atunci, tradiţia
s-a mutat la Constanţa, Bucureşti
sau Bacău, însă Craiova are un atu
important, pe care l-a regăsit: pu-

blicul extraordinar”. Rezervă în mod
obişnuit, Ramona Postea a decla-
rat: „Jucăm pentru un punct sau
chiar pentru victorie, de ce nu? Tre-
buie doar să avem încredere în noi.
Şi de la ele au plecat mai multe ju-
cătoare, am putea profita de acest
lucru. . Vrem ca lumea să fie mul-
ţumită de spectacolul sportiv, noi
vom face tot ce putem să ne ridi-
căm la nivelul adversarelor” a spus
Ramona Postea, care speră să obţi-
nă mai mult timp pe teren din par-
tea antrenorului Dudaş. Craiova se
află pe locul 8, ultimul care asigură
calificarea în play-off , c u două
puncte faţă de adversara directă,
CSM Lugoj, în timp ce Tomis Con-
stanţa ocupă locul secund, la un
punct de liderul Dinamo.

Băieţii se vor remonta
după jocul cu scântei de la Dej

De la ora 19, echipa masculină
de volei, ocupanta locului secund
în Divizia A1, va întâlni o rivală de
tradiţie, Steaua, echipă aflată însă
în subsolul clasaentului. Craiovenii
nu-şi fac probleme în privinţa vic-
toriei, care se anunţă una conforta-
bilă. „La primul cuplaj voleibalistic
am avut emoţii că nu va veni multă
lume, însă am văzut că spectatorii
sunt doritori de spectacol, amatori
de sport şi am încredere că vom fi
susţinuţi puternic şi de această dată.
Promitem că vom juca şi la specta-
col, să le facem pe plac. Pe Steaua
am bătut-o şi în tur, nu ar trebui să
reprezinte un pericol, dar are atuul
celui care nu are ce pierde, cu vo-
leibalişti tineri şi ambiţioşi. Noi mai
avem nevoie de două victorii pen-
tru a fi siguri că abordăm play-off-

ul de pe unul dintre locurile 2-3” a
spus antrenorul Dan Pascu. Nu a
fost trecut cu vederea nici meciul
de la Dej, încheiat cu scandal, cra-
iovenii fiind aproape să se retragă
de pe teren. „De obicei în deplasare
te mai ciupesc arbitri, dar la Dej a
fost prea de tot. Am revenit pe te-
ren, fiindcă riscam să pierdem cu
0-3 şi 0-75, iar jucătorii să fie sanc-
ţionaţi” a declarat Pascu, iar Dan Bo-
rota a adăugat: „Ne aşteptam să vină
şi un meci mai slab, dar cred că
meritam un punct la Dej după cum
am evoluat în seturile 3 şi 4. În 10
ani de activitate nu m-am simţit
atât de nedreptăţit, au fost mingi
clare acordate gazdelor. Nu cred
că Jovic  a exagerat, nu a făcut
nimic rău,  sârbii sunt mai foc oşi,
explodează mai uşor, dar este nor-
mal să nu accepţi să fi luat la şuturi,
să lupţi pentru dreptul tău”.  Dan

Borota este bucuros că publicul va
fi din nou alături de echipele de
volei: „Ştiam că Dinamo este ri-
vala de tradiţie a Craiovei, acum
mi s-a spus c ă Steaua are acelaşi
statut. Cu atât mai bine, vom avea
susţinere şi mai mare”. Dan Pas-
cu a ţinut să prec izeze că din vară
nu se va pune problema desfiinţă-
rii a două dintre cele c inci ec hipe
susţinute de municipalitate, ci doar
de c oncentrare a bugetului c ătre
3 dintre ele: „Nu s-a pus niciodată
problema desfiinţării a două echi-
pe, c i doar de comasare a bugetu-
lui cu predilecţie către trei forma-
ţii, urmând ca pentru celelalte două
să se aloce mai puţin, dar să se
caute soluţii de suplinire prin spon-
sorizări. Avem însă obligaţia să fa-
cem performanţă cu unele echi-
pe, să aducem jocuri internaţionale
în ac eastă sală”.


