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- Să nu te miri, Popescule,
dacă guvernul o să ne pună im-
pozit şi pe bolile de care suferim.

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, 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 noastre. Din 1884.

Străzi mocirlite şi pline
de gropi în centrul Craiovei

Din cauza lucrărilor la pasajul subteran, centrul Craiovei este pur şi sim-
plu paralizat: mormanele de pământ, nămolul şi gropile pline de apă sunt
peste tot, iar starea aceasta persistă de câteva luni. În plus, dacă până acum
se putea circula până aproape de Casa Studenţilor, peste puţin timp nu se va mai ajun-
ge nici până acolo, constructorii spunând că vor cere închiderea străzii „Alexandru
Macedonski” pentru executarea reţelei de canalizare a apei de sub viitorul pasaj.

3 AC
TU
AL
ITA

TE

pa
gi

na

Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului:

eveniment / 4

educaţie / 7Arestaţi după ce
au bătut un
doljean până
a intrat în comă

Doi doljeni, tată şi fiu, au fost reţi-
nuţi, joi, de procurorii Parchetului de
pe lângă Tribunalul Dolj pentru ten-
tativă de omor calificat, după ce au l-
au bătut atât de rău pe un bărbat de
65 de ani, din Dăbuleni, cu o bâtă şi o
cazma, încât a ajuns la spital în comă.
În plus, în timpul scandalului, care s-
a petrecut miercuri, pe o stradă din
Dăbuleni, a mâncat bătaie de la cei
doi şi ginerele victimei. Ace’tia au fost
arestaţi preventiv pentru 29 de zile,
în baza mandatelor emise de Tribu-
nalul Dolj, şi au ajuns în arest.

Olimpici craioveni,
premiaţi de
Ministerul Educaţiei

Evreii craioveni
sărbătoresc
Purimul

actualitate / 6
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Liberalii s-au reunit, ieri ºi astãzi, în Congres
Extraordinar, pentru adoptarea Statutului ºi alege-
rea unei noi conduceri, totul pe fondul acuzaþiilor
privind concentrarea puterii în mâna preºedintelui
PNL, Crin Antonescu (foto), lansate de cãtre fos-
tul preºedinte ºi premier, Cãlin Popescu Tãricea-
nu, primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, ºi Lu-
dovic Orban. Votarea noului Statut a avut loc ieri,
cu 1.424 voturi pentru ºi 3 împotrivã, iar astãzi este
programatã alegerea conducerii, pentru postul de
preºedinte singurul candidat fiind Crin Antones-
cu, care vine în faþa delegaþilor cu o moþiune ºi o
echipã completã, ce va fi votatã în bloc, odatã cu
acesta. La lucrãrile Congresului a fost prezent ºi
premierul Victor Ponta, copreºedinte al USL, reve-
nit special mai devreme din vizita în Franþa. Profi-
tând de ocazie, acesta a dorit sã punã capãt zvo-
nurilor privind înlocuirea sa cu primarul Sibiului,
Klaus Iohannis, intrat miercuri în PNL. „Ieri (n.r. -
joi) eram în Franþa ºi acasã era o singurã problemã:
a venit Iohannnis sã-mi ia locul. Vã invidiez cã
aveþi un nou coleg precum Klaus Iohannis. E un
mare câºtig pentru PNL, dar ºi pentru USL. Dacã
voi gãsi curând pe cineva sã-l pãcãlesc sã-l pun
premier în perioada asta, în mod sigur nu cred cã
va fi primarul Iohanins”, a spus Ponta. Acesta a
fãcut o scurtã referire ºi la zvonurile legate de trã-
dare în USL, menþionând cã „îmi exprim încã o datã
încrederea cã ºi pe vremuri de pace o sã rezistãm
cohortelor de Iago care vin ºi ne spun, unii la Ki-
seleff, mie, cum o sã mã trãdeze Crin, ºi alþii în
Aviatorilor, cum o sã-l trãdez eu pe Crin. Eu nu am
crezut, nici Crin nu a crezut aceste lucruri”. Printre
candidaþii care intrã în cursã astãzi se aflã ºi Klaus
Iohannis (sas de origine), care vizeazã postul de

Liberalii îºi voteazã Statutul ºi conducereaLiberalii îºi voteazã Statutul ºi conducereaLiberalii îºi voteazã Statutul ºi conducereaLiberalii îºi voteazã Statutul ºi conducereaLiberalii îºi voteazã Statutul ºi conducerea
într-un Congres Extraordinarîntr-un Congres Extraordinarîntr-un Congres Extraordinarîntr-un Congres Extraordinarîntr-un Congres Extraordinar

prim-vicepreºedinte. Joi searã, acesta a declarat
cã sperã ca prin alegerea sa sã poatã  contribui la
îmbunãtãþirea relaþiilor dintre România ºi Germa-
nia, care au rãmas „nedezvoltate” în ultimii 20 de
ani. Delegaþia Permanentã a PNL, întrunitã joi sea-
rã, a adoptat proiectul de Statut care a fost propus
ieri Congresului. Acesta prevede înfiinþarea func-
þiei de prim-vicepreºedinte, creºterea numãrului de
vicepreºedinþi pânã la 31 ºi alegerea pe listã inclu-
siv a secretarului general. „Proiectul prevede sã
existe trei organisme de conducere, în conformita-
te ºi cu cerinþele Legii partidelor politice – Congre-
sul, Delegaþia Permanentã, care conþine Biroul
Politic Naþional ºi grupurile parlamentare în princi-
piu, precum ºi unii aleºi locali ai partidului, ºi un
Biroul Politic Naþional, format din unii membrii de
drept, cum ar fi preºedinþii filialelor teritoria-
le, preºedinþii consiliilor judeþene, primarii
municipiilor reºedinþã de judeþ, preºedinþii
unor organizaþii speciale ale partidului – de
tineret, de studenþi, de femei – precum ºi un
numãr de membri aleºi de Congres ºi anume:
preºedintele partidului, prim-vicepreºedinte-
le, secretarul general ºi 31 de vicepreºedinþi”,
a explicat purtãtorul de cuvânt al PNL, Mihai
Voicu. Tot la Delegaþia Permanentã au fost
luate în discuþie ºi respinse amendamentele
la Statut susþinute de Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, Andrei Chiliman ºi Ludovic Orban,
care prevedeau alegerea uninominalã a mem-
brilor Biroului Permanent Central ºi desem-
narea candidatului PNL la funcþia de preºe-
dinte al României prin votul tuturor liberali-
lor. La Congres, aceste amendamente nici nu
au mai fost supuse la vot. Imediat dupã ºedin-

þa Delegaþiei Permanente, primarul PNL al Secto-
rului 1, Andrei Chiliman, a declarat, joi, cã este foarte
dezamãgit de noul Statut adoptat de Delegaþia
Permanentã ºi a anunþat cã nu va participa la Con-
gres, dar nici nu va face parte din vreun organism
în care, eventual, potrivit acestei reglementãri, ar
avea dreptul sã fie. În schimb, fostul premier, Cãlin
Popescu Tãriceanu, a menþionat cã va lua partea
la Congresul PNL, însã s-a arãtat „îngrijorat” ºi
„decepþionat” de atitudinea din partid ºi de „som-
nolenþa democraticã”. „Fac un apel sã fiþi preºe-
dintele tuturor liberalilor, ºi al celor care critcã, ºi al
celor care nu ºtiu sã laude. E un exerciþiu bun pen-
tru atunci când veþi fi preºedintele tuturor români-
lor”, l-a îndemnat Victor Paul Dobre, de la tribuna
Congresului, pe Crin Antonescu.

CE a înrãutãþit prognoza
de creºtere economicã
a României pentru 2014

Comisia Europeanã (CE) a înrãu-
tãþit prognoza de variaþie a Produsu-
lui Intern Brut (PIB) al României pen-
tru anul viitor la plus 2,5%, faþã de
estimarea de 2,7% înaintatã în toam-
nã, principalul motor de creºtere ur-
mând sã fie cererea internã, în timp ce
exporturile nete vor avea un aport ne-
gativ. În privinþa anului în curs, CE a
modificat prognoza de creºtere econo-
micã de la 2,2% la 1,6%, estimarea
fiind astfel adusã în linie cu cea înain-
tatã de Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ºi cu cea pe care este fundamen-
tat bugetul pe 2013. Exporturile vor
contribui negativ la creºterea econo-
micã din acest an, din cauza înrãutãþi-
rii condiþiilor economice de pe princi-
palele pieþe de export ºi creºterii im-
porturilor, potrivit prognozei econo-
mice de iarnã prezentate ieri de CE.
Fãrã sprijinul SUA ºi UE, nu e
sigur cã România continuã
reformele juridice

Fostul ambasador SUA la Bucureºti,
Mark Gitenstein, îi recomandã noului
secretar de stat John Kerry sã aibã în
vedere susþinerea statului de drept ºi
iniþiativelor anticorupþie din România,
afirmând cã fãrã sprijinul SUA ºi UE nu
este „deloc sigur” cã reformele în acest
sens vor fi continuate. „Dacã nu ar fi
fost implementate reformele fundamen-
tale cerute de UE prin Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare (MCV), nu ar fi
fost instituþiile legale care sã poatã re-
zista puternicelor forþe politice care au
fost concentrate asupra lor”, afirmã
Gitenstein într-un articol postat pe un
blog al ambasadorilor americani, unde
sunt fãcute de diverºi diplomaþi ameri-
cani recomandãri pentru noul secretar
de stat de la Washington privind rela-
þiile SUA cu diverse state. Acesta adau-
gã cã în cele din urmã este meritul pre-
mierului Victor Ponta cã el ºi sistemul
din România au respectat hotãrârile
Curþii Constituþionale ºi „statul de
drept a fost menþinut”.

Preºedintele Senatului Olandei,
Fred de Graaf, aflat ieri în România,
la invitaþia omologului sãu, Crin
Antonescu, a declarat cã i-a trans-
mis acestuia cã majoritãþile parla-
mentare din ambele þãri trebuie sã
punã presiune asupra guvernelor
pentru a obþine rezultate privind
decizia legatã de aderarea la Schen-
gen. „I-am spus ºi colegului meu
cã uneori o relaþie bunã între parla-
mente înseamnã ºi punerea de pre-
siune pe guverne, pentru a obþine
rezultatele pe care ni le dorim ºi unii
ºi ceilalþi”, a afirmat de Graaf. La
rândul sãu, Crin Antonescu, a arã-
tat cã i-a transmis oaspetelui olan-
dez „determinarea ºi voinþa politi-
cã” ale Guvernului României ºi ma-
joritãþii parlamentare de la Bucu-
reºti pentru ca România sã rãspun-
dã „tuturor exigenþelor” privind
subiectul aderãrii la Schengen.
„Am reiterat din partea pãrþii româ-
ne convingerea noastrã cã e în in-
teresul comun ca o aderare cât mai
grabnicã a României la spaþiul
Schengen sã se petreacã”, a preci-

Parlamentarii trebuie sã punã presiune
pe guverne în privinþa Schengen

Deputatul PDL Elena Udrea a
postat pe blog un „scurt preview”
al moþiunii cu care va candida la
Convenþia Naþionalã, în care
menþioneazã „urgenþa de a uni
forþele de centru-dreapta sub
umbrela Noului Partid Democrat
Liberal” ºi propune o structurã de
conducere mai simplã, mai
flexibilã. Contracandidatul
acesteia va fi actualul lider PDL,
Vasile Blaga, ºi, posibil, Monica
Macovei, care va face însã un
anunþ oficial în aceastã privinþã
sãptãmâna viitoare. „Moþiunea
are ca punct de plecare o consta-
tare simplã: cã Partidul Democrat
Liberal se aflã la finalul unui drum
ºi la finalul unui ciclu politic ºi are
nevoie de înnoire. A fost un drum
început de Traian Bãsescu ºi care
ne-a adus cele mai importante
succese electorale. Acum,
partidul se aflã în faþa unui test
major: al schimbãrii. (...) Partidul
s-a baricadat în interior ºi s-a
izolat. PDL a pierdut 1 milion de
voturi de la locale la parlamentare,

Udrea propune o formulã de conducere
„mai simplã, mai flexibilã” pentru PDL

zat Antonescu. Olanda ºi Germa-
nia sunt þãrile care au blocat în ul-
timul an o decizie a Consiliului Jus-
tiþie ºi Afaceri Interne  privind ade-
rarea la spaþiul Schengen a Româ-
niei ºi Bulgariei, anunþând cã pen-
tru a accepta acest lucru aºteaptã
progrese în raportul MCV al Comi-
siei Europene, prezentat pe 30 ia-
nuarie. Consiliul European din de-
cembrie a fãcut o solicitare adresa-
tã Consiliului JAI ca la reuniunea
din 7 martie sã analizeze luarea unei
decizii privind intrarea României ºi
Bulgariei în Schengen. Referindu-
se la raportul MCV, de Graaf a a re-
cunoscut cã în acesta România a
primit  „o notã mare de la Comisia
Europeanã cu privire la modul în
care a tratat criza politicã de anul
trecut, s-a fãcut corect din punct
de vedere constituþional, ceea ce
este foarte important de notat”. Pe
de altã parte, întrebat direct dacã
guvernul olandez mai face legãtu-
ra între MCV ºi Schengen, Fred De
Graaf a evitat sã dea un rãspuns
exact: „Mã tem cã nu vã pot rãs-

punde exact la întrebare,
pentru cã, aºa cum ºtiþi,
deciziile privind Schengen
nu aparþin în totalitate Par-
lamentului, ci este o deci-
zie a Guvernului. Probabil
ºtiþi cã pe 6-7 martie va fi
încã o întâlnire la Bruxelles
cu privire la Schengen ºi
aderarea României. Vor fi
discuþii între diferitele pãrþi
înainte de 6-7 martie ºi ºtiþi
cã ºi noi ºi alte þãri am fã-
cut un acord cu România
despre unii paºi care trebu-
ie fãcuþi înainte de adera-
rea la Schengen”.

pentru cã nu am înþeles cât de
important este sã arãtãm cã
partidul se reîncarcã cu energie,
cã aduce oameni noi ºi cã
propune idei noi”, menþioneazã
Udrea. Cât priveºte structura de
conducere propusã de aceasta, ea
trebuie sã fie „mai simplã -
înseamnã sã nu mai avem supra-
puneri de funcþii, funcþii care sunt
doar cu numele, dar nu au
atribuþii ºi responsabilitãþi clare.
De aceea, propun eliminarea
funcþiilor de prim-vicepreºedinte
din structura de conducere,
pãstrarea secretarului general, un
numãr de 8 vicepreºedinþi
regionali, 8 vicepreºedinþi politici
ºi 8 secretari executivi. Mai
flexibilã - înseamnã ca partidul sã
rãspundã rapid la presiunile
venite din zona puterii sau la
semnalele din filiale. Asta
înseamnã oameni noi în conduce-
re, oameni energici ºi ambiþioºi,
care vor sã-ºi construiascã o
carierã politicã la vârf ºi un viitor
pentru partid. (...)”.

Asociaþia Magistraþilor din România (AMR) le solicitã judecãtorilor ºi pro-
curorilor sã suspende ºedinþele de judecatã marþi, pe durata desfãºurãrii ºedin-
þei Consiliului Superior al Magistraturii, pe a cãrui ordine de zi figureazã revo-
carea membrilor CSM Alina Ghica ºi Cristi Danileþ. „Datã fiind atitudinea de
neacceptat a Consiliului Superior al Magistraturii faþã de colegii judecãtori,
care au hotãrât revocarea, ºi având în vedere dispoziþiile art. 1 alin. 2 din
Legea nr. 317/2004, potrivit cãrora membrii CSM rãspund în faþa judecãtorilor
ºi procurorilor pentru activitatea desfãºuratã în exercitarea mandatului, solici-
tãm tuturor magistraþilor solidaritate, prin suspendarea ºedinþelor de judecatã
pe perioada desfãºurãrii ºedinþei de plen, în data de 26 februarie 2013, ora
8,30, (...) pentru a avea posibilitatea de a urmãri modul în care este respectatã
voinþa judecãtorilor. (…)”, se aratã într-o scrisoare deschisã a AMR.

AMR ce re  suspenda rea
ºed in þ e l o r  de  j udeca tã  ma r þ i
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Klaus Iohannis la liberali. Simbolistica unui demers
De ce este altceva decât un eve-

niment de rutină înrolarea prima-
rului Sibiului, Klaus Iohannis, la li-
berali, chiar în ajunul Congresului
acestora, nu se prea desluşeşte. Din
toată gargara dezvoltată. S-ar pu-
tea ca această cooptare să fie be-
nefică pentru Crin Antonescu şi ai
lui în raportul intern de forţe, pen-
tru imaginea PNL, inclusiv din per-
spectiva flexibilizării unor relaţii cu
parlamentarii germani CDU, parti-
dul cancelarului Angela Merkel. Dar
s-ar putea să fie, până la urmă, o
formală primire în partid. Adică o
problemă internă a liberalilor şi ni-

mic mai mult. A mai existat, prin
2009, o tentativă de acroşare a sa,
propus ca premier de coaliţia pese-
disto-liberală, „neomologată”, după
doborârea Guvernului Emil Boc prin
moţiune de c enzură, propunere
neagreată de Traian Băsescu. De
unde ar putea erupe o supărare fi-
rească pe toată povestea Klaus Io-
hannis? De la prezentarea provo-
catoare a acestuia, făcută chiar de
Crin Antonescu: „Domnul Klaus
Iohannis, nu numai în opinia mea,
e foarte bun să fie şi prim-minis-
tru, din punctul meu de vedere poate
să fie şi preşedinte bun”.  Toate

acestea într-un moment în care
USL-ul are responsabilitatea guver-
nării. Pe acest motiv, intervenţia se-
natorului de Dolj, Mircea Geoană,
la Mediafax, cum că n-ar fi deloc
prea fericită exprimarea liderului li-
beral, co-preşedinte al USL, chiar
se justifică. Şi mai adaugă senato-
rul de Dolj: „Cum ar reacţiona, de
exemplu, simpatizanţii liberali dacă
înainte de congresul PSD Victor
Ponta ar spune că partidul are mai
mulţi prezidenţiabili şi prim-minis-
teriabili?”. Cu toate acestea, parla-
mentarul de Dolj îi urează bun ve-
nit lui Iohannis în USL şi în politica

mare. Declaraţia sa nu este una de
dragul strictei corectitudini politi-
ce, ci o atenţionare la un derapaj
demagogic nefiresc. În politică nu
prea există „excese verbale” scu-
zabile. Discursul politic, chiar când
e pur verbiaj, e un simptom politic.
Cooptat în conducerea liberalilor,
Klaus Iohannis poate constitui, cum
spuneam, un câştig efectiv pentru
seriozitatea sa funciară şi, de ce nu,
competenţa sa administrativă, de
ani buni fiind primarul Sibiului. Acest
detaliu nu-l omite inclusiv Crin An-
tonescu: „Iohannis poate să aibă o
contribuţie consistentă la ceea ce

va însemna efortul nostru comun
de a gândi şi realiza ceea ce în-
seamnă reforma administrativă a
României, regionalizarea”. O obser-
vaţie deloc nefirească: până nu de
mult, una din calităţile evidente ale
lui Crin Antonescu era discursul.
În multe împrejurări remarcabil.
Ceea ce nu era puţin lucru. Când
sincopele se fac resimţite inclusiv
la acest nivel, ceva nu e în regulă.
Şi asta ar trebui să-l îngrijoreze în
primul rând pe liderul liberal. Care
reprezintă, cel puţin momentan, şi
oferta declarată a USL pentru ale-
gerile prezidenţiale.

Pasajul subteran pare să fie
lucrarea care îi scoate cel mai
rău din minţi pe craioveni, iar în
mod special pe şoferi. După
talmeş-balmeşul din vară, când
s-a închis strada „Arieş”, isteria
a avansat şi mai mult odată cu
afectarea următoarei străzi. De
câteva luni şantierul a ieşit din
perimetrul Casei Studenţilor,
cuprinzând şi strada „Alexandru
Macedonski”. Până la intersec-
ţia cu strada „Caracal”, nu poţi
să circuli nici măcar cu piciorul,
darămite cu maşina. Strada este
sfârtecată direct pe mijloc, iar
de o parte şi de alta, aproape
lipii de gardurile oamenilor, sunt
munţi mari de pământ, iar la tot
pasul – gropi.

Autorităţile
cer răbdare

Autorităţile locale susţin că
tot haosul acesta este o etapă
din proiectul pasajului subteran
care nu poate fi evitată. Mai în

Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului:
Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului:
Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului:
Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului:
Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului:
Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului:
Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului:
Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului:
Ce suportă craiovenii
de pe urma pasajului: Străzi mocirlite şi pline de gropi

în centrul Craiovei
Din cauza lucrărilor la pasajul subteran, centrul Cra-

iovei este pur şi simplu paralizat: mormanele de pământ,
nămolul şi gropile pline de apă sunt peste tot, iar sta-
rea aceasta persistă de câteva luni. În plus, dacă până
acum se putea circula până aproape de Casa Studenţi-
lor, peste puţin timp nu se va mai ajunge nici până aco-
lo, constructorii spunând că vor cere închiderea străzii
„Alexandru Macedonski” pentru executarea reţelei de
canalizare a apei de sub viitorul pasaj.

glumă, mai în serios, reprezen-
tanţii municipalităţii îi sfătuiesc
pe craioveni să aibă răbdare şi
să suporte toată zarva cu
gândul că lucrurile vor arăta
foarte bine atunci când vor fi
terminate lucrările. Partea bună
– pentru că există totuşi şi o
parte bună – este că şantierul
„nu va mai dura foarte mult”.
Potrivit municipalităţii, strada
„Alexandru Macedonski” ar
trebui să fie redată circulaţiei în
decurs de două luni, timp în
care constructorii trebuie să
termite de executat reţeaua de
canalizare care va colecta apa
de sub pasaj.

Utilajele
şi muncitorii
se odihneau
în ploaie

Pe strada „Alexandru
Macedonski”, atât cât a mai
rămas din ea, se lucra, ieri, şi nu
prea. Pe o ploaie sâcâitoare,

câţiva muncitori supravegheau
plictisindu-se un excavator.
După câteva sforţări, şi utilajul
a luat o binemeritată pauză de
prânz. „Se lucrează greu, nu
vedeţi ce plouă ...”, spunea un
muncitor, arătându-ne morma-
nele de conducte
care urmau să fie
introduse în pământ.
Ceilalţi trei muncitori
profitau şi ei că
timpul este urât şi se
odihneau lângă utilaj,
uitându-se lung în
groapa căscată în
mijlocul asfaltului.
La celălalt capăt  al
străzii, un craiovean
rătăcit încerca să îşi
facă loc printre
munţii de pământ. A
descălecat de pe
bicicletă şi păşea cu
atenţie, având grijă
să ocolească gropile
pline de apă şi noroi.

Lucrări întârziate
Muncitorii nu sunt atât de

optimişti ca autorităţile în
privinţa finalizării lucrărilor. „O
să dureze mai mult de două
luni pentru că merge greu
lucrarea. Pământul este moale
şi se surpă atunci când înce-
pem să săpăm. Trebuie să
lucrăm foarte încet”, a spus
unul dintre lucrătorii în salope-
te. Lucrările sunt îngreunate şi
de faptul că în subsol se
găsesc conducte din fontă
foarte vechi pe care trebuie să

le îndepărteze înainte de a
continua să sape. „Trebuie să
chemăm de fiecare dată
Compania de Apă „Oltenia” ca
să rezolve situaţia. În plus, în
dreptul fiecărei case află
branşamente de utilităţi pe care
utilajele le pot agăţa din gre-
şeală şi apoi iar trebuie să
întrerupem lucrările”. Din
cauza acestor inconveniente,
muncitorii cred că termenul de
finalizare a lucrărilor se va
devansa cu cel puţin o lună.

LAURA MOŢÎRLICHE



4/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 23 februarie 2013
eveniment

Potrivit rechizitoriului întocmit de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, în cursul lunii noiembrie 2008,
Cãtãlin Cristi Gae, în calitate de adminis-
trator al SC Dominique Trade SRL Craio-
va, a efectuat achiziþii intracomunitare de
grâu în cantitate de 839.170 kg ºi porumb
în cantitate de 180.310 kg de la firma Bafkt
Szeged din Ungaria, precum ºi 444.240
kg grâu de la firma Nagy Gabona din Slo-
vacia. Conform registrului de casã în va-
lutã, marfa achiziþionatã a fost achitatã
cu numerar ºi depozitatã la baza de re-
cepþie aparþinând SC Comcereal Arad
SRL. Ulterior, SC Dominique Trade SRL
a vândut întreaga cantitate de cereale fir-
mei Leea Transex din Bulgaria, contra
sumei de 625.550 de lei, conform jurnalu-
lui de vânzãri. Pentru vânzare, SC Domi-
nique Trade SRL a întocmit un numãr de
60 de facturi fiscale, pe care nu este men-

Craioveanul Cãtãlin Cristi Gae a fost trimis în
judecatã de procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj pentru evaziune fiscalã, dupã ce s-a
stabilit cã, în calitate de administrator al SC Do-
minique Trade SRL Craiova, în anul 2008, prin
livrarea fictivã de cereale cãtre o societate din
Bulgaria a încasat suma de 625.550 de lei, pentru
care nu a înregistrat TVA aferent în sumã de
118.854 de lei, cu care a fost prejudiciat bugetul

de stat. Dosarul a fost înregistrat miercuri, 20 fe-
bruarie a.c., pe rolul Tribunalului Dolj, întrucât a
durat foarte mult obþinerea documentelor legale
de la autoritãþile bulgare. Aceeaºi instanþã l-a con-
damnat, în noiembrie 2012 pe Cãtãlin Cristi Gae
la 5 ani de închisoare cu executare pentru înºelã-
ciune, într-un alt dosar în care a fost trimis în jude-
catã de acelaºi Parchet, cauza respectivã fiind
acum la Curtea de Apel Craiova.

Craiovean condamnat pentru înºelãciune,
trimis în judecatã ºi pentru evaziune

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, pe 16 februarie a.c., poliþiºti din cadrul
Secþiei 3 Poliþie Ruralã Bucovãþ au fost anunþaþi prin 112 de Mirel Amza, de
21 de ani, din comuna Teasc, dascãl la biserica din Podari, cu privire la faptul
cã, în perioada 10-16 februarie, persoane necunoscute au sustras din interi-
orul bisericii din Podari ºapte candele metalice, douã cupe din tablã galvani-
zatã ºi douã cãdelniþe din fier, prejudiciul fiind estimat la suma de 2.000 de lei.

În cursul zilei de ieri, în urma mãsurilor specifice întreprinse de poliþiºti, a fost
identificat autorul faptei, Gheorghe M., de 16 ani, din municipiul Craiova.

„Din cercetãrile efectuate a rezultat faptul cã suspectul a pãtruns în
interiorul lãcaºului de cult prin forþarea lacãtelor de la uºa de acces, iar
obiectele sustrase le-a valorificat la un centru de colectare fier vechi. În
cauzã se efectueazã cercetãri faþã de minor sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de furt calificat”, ne-a declarat comisar ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Un minor de 16 ani, din Craiova, este cercetat penal pentru furt calificat, dupã în cursul zilei de joi
poliþiºtii au stabilit cã a furat mai multe bunuri din biserica din Podari. Minorul a furat candele, cãdelniþe ºi
cupe din metal, pe care le-a vândut la fier vechi, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 2.000 de lei.

A furat din Casa Domnului

þionat TVA ºi mijlocul de transport folo-
sit, iar marfa a fost achitatã cu numerar,
pentru fiecare facturã fiind emisã câte o
chitanþã.

„Din verificãri a rezultat cã firma Leea
Transex din Bulgaria nu are cod valid
de înregistrare în scop de TVA, atribuit

de autoritatea fiscalã din Bulgaria, ast-
fel încât conform art. 143 alin. 2 lit. A) din
Codul fiscal, aceste livrãri de bunuri nu
sunt scutite de TVA. În cadrul cercetãri-
lor a fost identificat numitul D. M., ad-
ministrator al firmei Leea Trasex Bulga-
ria, care a declarat cã nu a avut relaþii

comerciale cu SC Dominique Trade SRL
Craiova ºi nu a achiziþionat cereale, ob-
iectul de activitate al firmei fiind comer-
þul cu autovehicule. Aceste aspecte au
fost confirmate ºi de organele fiscale
din Bulgaria, care, în urma solicitãrii prin
formularul Antifraudã, au comunicat
faptul cã nu existã achiziþii intracomuni-
tare de la SC Dominique Trade SRL Cra-
iova în anul 2008, iar în timpul controlu-
lui efectuat, în evidenþa contabilã a Leea
Transex, inspectorii fiscali nu au identi-
ficat documente privind achiziþii de ce-
reale de la SC Dominique Trade SRL
Craiova”, dupã cum au consemnat pro-
curorii în rechizitoriu.

S-a stabilit cã, prin livrarea fictivã
de cereale cãtre Leea Trasex Bulgaria,
SC Dominique Trade SRL Craiova a
încasat suma de 625.550 de lei, pentru
care nu a înregistrat TVA aferent în
sumã de 118.854 de lei, cu care a fost
prejudiciat bugetul de stat. În prezent,

SC Dominique Trade SRL Craiova este
radiatã, învinuitul Gae Cãtãlin Cristi
declarând cã nu mai deþine nici un do-
cument al acestei societãþi.

Procurorii l-au trimis în judecatã pe
Gae pentru evaziune fiscalã prin înre-
gistrarea de operaþiuni fictive în scopul
sustragerii de la plata obligaþiilor fisca-
le, au instituit sechestru asigurator asu-
pra a douã autovehicule care îi aparþin,
dosarul fiind înregistrat miercuri pe ro-
lul Tribunalului Dolj.

Nu este însã prima datã când Gae
intrã pe mâna procurorilor craioveni. În
iunie 2011, craioveanul a fost trimis în
judecatã pentru înºelãciune, împreunã
cu un alt bãrbat, Rodian Liviu Neacºu,
ambii fiind condamnaþi la câte 5 ani de
închisoare cu executare în noiembrie
2012. Gae ºi procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au fãcut apel,
care este acum în curs de judecare la
Curtea de Apel Craiova.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, Marin Gheorghiºor, de
57 de ani, ºi Constantin Gheorghiºor, de 25 de
ani, tatã ºi fiu, din Dãbuleni, au fost reþinuþi, joi,
pentru tentativã de omor calificat, dupã cel au
lovit un localnic cu o bâtã ºi o cazma pânã când
acesta n-a mai miºcat, producându-i leziuni trau-
matice ce necesitã pentru vindecare 65-70 de
zile îngrijiri medicale ºi care au fost de naturã a-
i pune în primejdie viaþa victimei.

Din cercetãrile poliþiºtilor ºi procurorilor, dar
ºi din declaraþiile martorilor, s-a stabilit cã tot
scandalul a pornit dupã ce ginerele victimei,
Ionel Maroga, de 53 de ani, i-a surprins pe mem-
brii familiei Gheorghiºor în stradã, cu o scarã

rezematã de stâlpul de înaltã tensiune, susþi-
nând cã au o defecþiune la recepþionarea pro-
gramelor din cauza cablului. Maroga le-a spus
sã sune la firma de cablu dacã au o defecþiune,
motiv pentru care cei doi l-au luat la înjurãturi
ºi l-au ameninþat. Fãrã sã þinã cont de amenin-
þãri, Ionel Maroga s-a dus la ei ºi le-a trântit
scara pe care o rezemaserã de stâlp. Imediat,
Constantin Gheorghiºor a luat dintr-o anexã
gospodãreascã din apropiere o bâtã din lemn,
lungã de aproximativ 3 m ºi groasã de aproxi-
mativ 8 cm ºi a început sã îl loveascã pe Maro-
ga. Cel din urmã a fugit, însã Marin ºi Constan-
tin Gheorghiºor s-au luat dupã el pânã în cur-
tea anexei gospodãreºti unde se refugiase. Aici,

Marin Gheorghiºor a pus mâna pe o cazma cu
care a început sã îl loveascã, în timp ce fiul sãu
îl lovea cu bâta. Atunci a apãrut socrul lui Ionel
Maroga, Meltian Tãlãban, de 65 de ani, l-a vã-
zut pe Marin Gheorghiºor încercând sã-l loveas-
cã din nou cu cazmaua pe Maroga ºi normal cã
i-a sãrit în ajutor. Numai cã Marin Gheorghiºor
l-a pocnit cu cazmaua în cap atât de tare încât
Tãlãban a cãzut la pãmânt. Fãrã sã þinã seama
de faptul cã bãrbatul era la pãmânt, cei doi
Gheorghiºor l-au lovit sistematic, cele mai mul-
te lovituri fiind îndreptate spre capul victimei.
Ba, mai mult, în conflict a încercat sã intervinã
ºi soþia lui Marin Gheorghiºor, care a gãsit o
furcã ºi a vrut sã o loveascã pe nevasta lui
Tãlãban. Alertaþi de strigãte, mai mulþi localnici
de pe stradã au ieºit sã vadã ce se întâmplã ºi
au sunat pe 112, chemând poliþia ºi ambulanþã.

Dupã sosirea poliþiºtilor, membrii familiei
Gheorghiºor au predat o furcã ºi o cazma, pe
care le luaserã din curtea anexei gospodãreºti,
iar Meltian Tãlãban a fost transportat la Spitalul

Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Diagnosti-
cul victimei la internare a fost: comã grad III,
traumatism cranio-facial acut grav; hematom
acut subdural; fracturi sinusuri maxilare, et-
moidal, spenoidal; traumatism mâna stângã.

„În urma examinãrii medico-legale a vic-
timei s-a stabilit cã aceasta a suferit leziuni
traumatice produse prin lovituri succesive, cu
corpuri dure, leziuni ce necesitã pentru vin-
decare 65-70 zile îngrijiri medicale ºi care
au fost de naturã a pune în primejdie viaþa
victimei”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt
al Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, pro-
curor Magda Bãdescu.

Autorii n-au recunoscut comiterea faptei,
însã au fost destui martori ai bãtãii încasate de
Maroga ’i Meltian, astfel cã cei doi agresori au
fost reþinuþi. Procurorii i-au prezentat Tribuna-
lului Dolj cu propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã, care le-a emis
celor doi agresori mandate de arestare preven-
tivã pentru 29 de zile.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Doi doljeni, tatã ºi fiu, au fost reþinuþi, joi, de procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj pentru tentativã de omor calificat, dupã ce au l-au bãtut
atât de rãu pe un bãrbat de 65 de ani, din Dãbuleni, cu o bâtã ºi o cazma, încât a
ajuns la spital în comã. În plus, în timpul scandalului, care s-a petrecut miercuri,
pe o stradã din Dãbuleni, a mâncat bãtaie de la cei doi ºi ginerele victimei.
Aceºtia au fost arestaþi preventiv pentru 29 de zile, în baza mandatelor emise
de Tribunalul Dolj, ºi au ajuns în arest.

Arestaþi dupã ce au bãtut unArestaþi dupã ce au bãtut unArestaþi dupã ce au bãtut unArestaþi dupã ce au bãtut unArestaþi dupã ce au bãtut un
doljean pânã a intrat în comãdoljean pânã a intrat în comãdoljean pânã a intrat în comãdoljean pânã a intrat în comãdoljean pânã a intrat în comã
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Paginã realizatã de MARIN TURCITU ºi RADU ILICEANU

Comuna Orodel a beneficiat de un
proiect pe Mãsura 3.2.2.  care, de
altfel, a ºi fost finalizat. Datoritã aces-
tuia a fost asfaltatã o porþiune de 5
kilometri de drum, a fost introdusã
apã ºi canalizare ºi a fost construitã o
staþie de tratare a apei ºi una de epu-
rare. De asemenea, a fost reabilitat
Cãminul Cultural în satul Cornu ºi
Grãdiniþa din satul Cãlugãrei.

„Am avut în cele trei sate centre
administrative ºi spaþiu pentru me-

Doljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurt
În aºteptarea banilor de la bugetul

de stat, primarii din localitãþile dolje-
ne încearcã sã îºi construiascã proprii-
le bugete pe prioritãþi, aºa cum li s-a
transmis de la Consiliul Judeþean Dolj.
Nu sunt foarte optimiºti, dar în ace-

laºi timp sunt convinºi cã nu are cum
sã fie mai rãu decât în anii precedenþi.
Sunt ºi primari care vor juca în conti-
nuare cartea fondurilor europene ºi,
dacã nu au proiecte în derulare pe
Mãsura 3.2.2. sau pe 1.2.5., se pregã-

tesc pentru noul exerciþiu bugetar. Îºi
doresc totodatã sã creascã încasarea
taxelor ºi impozitelor ºi mai spun cã
nu prea au un cadru legal prin care sã
îi constrângã pe cei care au amenzi
sã ºi le plãteascã.

Anul acesta, prioritatea maximã
pentru autoritãþile locale din comuna
Castranova o reprezintã finalizarea
proiectului de extindere a reþelei de
alimentare cu apã. Chiar dacã lucra-
rea este gata în proporþie de 96%,
Primãria are, încã, o datorie de 3,2

Primarul comunei Castranova:
„Sperãm cã anul acesta va fi mai bine”

miliarde de lei
vechi cãtre con-
structor pe care
autoritãþile sperã
sã o poatã plãti
cât mai rapid cu
putinþã. Printre
planurile de viitor
se numãrã ºi
construirea unui
nou sediu pentru
Primãria Castra-
nova, cu fonduri

de la bugetul local, dar ºi amenajarea
unui Centru Civic. Existã ºi alte pro-
iecte, care vor fi realizate însã numai
în mãsura în care comuna va dispu-
ne de fonduri pentru finanþarea lor.
Deocamdatã, edilul-ºef spune însã cã
din fondurile de la bugetul propriu nu

se pot face foarte multe lucruri.
„Anul trecut am avut o încasare a

taxelor ºi impozitelor de 73%. Spe-
rãm ca în acest an rata de colectare
sã creascã. Am trimis somaþii ºi dacã
va fi nevoie vom lua ºi alte mãsuri
mai drastice. Cam în fiecare an sunt
aceleaºi persoane care nu îºi plãtesc
dãrile cãtre buget. Printre ei sunt ºi
oameni amãrâþi, dar sunt ºi unii care
au bani ºi nu vor sã plãteascã pentru
cã aºa au fost obiºnuiþi. Sperãm cã
anul acesta va fi mai bine. Noi ne ba-
zãm ºi pe accesarea de fonduri euro-
pene. În prezent avem în lucru un
proiect pentru accesarea de bani eu-
ropeni pentru amenajarea unui parc
cu panouri fotovoltaice”, a declarat
Dumitru Mãceºeanu, primarul comu-
nei Castranova.

Nici la Catane
bugetul local nu
oferã prea multe
oportunitãþi auto-
ritãþilor locale.
Primarul ªtefan
Ciurea dã vina, în
primul rând, pe
localnicii care nu
îºi plãtesc amen-
zile. De exemplu,
anul trecut, în
comuna Catane,
taxele ºi impozite-
le au fost colec-
tate în proporþie
de 82%, dar
amenzile neînca-
sate au totalizat nu mai puþin de
douã miliarde de lei vechi. „Tre-
buie spus cã atunci când vorbim
de bugetul local, neplata amenzi-
lor ne trage în jos. Oamenii nu
plãtesc ºi pace! Nu avem cum sã
îi constrângem în mod legal ºi
atunci ei nu plãtesc. Dupã ce trec
de cinci ani de zile amenzile se
prescriu ºi ne sunt nouã imputa-
te. De obicei banii sunt puþini ºi
trebuie sã îi drãmuim bine”, a
mãrturisit ªtefan Ciurea, prima-
rul comunei Catane.

Autoritãþile locale ºi-au propus
tot pentru acest an sã extindã re-

Primarul comunei Catane:
„Neplata amenzilor ne trage în jos”

þeaua de alimentare cu apã. Un
proiect în acest sens a fost în-
tocmit pe OG nr. 7/2006, dar la
momentul respectiv în plan nu au
fost cuprinse ºi uliþele comunei.

Tot în urmãtoarea perioadã mai
multe drumuri comunale din Ca-
tane vor fi pietruite, iar pe trotua-
re vor fi montate pavele astfel în-
cât elevii sã nu mai fie nevoiþi sã
circule pe stradã atunci când
merg la ºcoalã. Deocamdatã, co-
muna nu are niciun proiect depus
pentru accesarea de fonduri eu-
ropene, însã aceastã situaþie s-ar
putea schimba în viitorul apropiat.

La Drãgoteºti a fost accesat un
proiect pe Mãsura 1.2.5. în valoa-
re de un milion de euro, iar autori-
tãþile sperã ca implementarea aces-
tuia sã decurgã fãrã nici o proble-
mã. Cu fonduri de la Ministerul
Mediului, reprezentanþii Primãriei
Drãgoteºti sperã sã ducã la bun
sfârºit ºi proiectul Extindere cana-

Proiect de un milion de euro
pe fonduri europene la Drãgoteºti

lizare în cele cinci sate ale comu-
nei. La fel de importantã este ºi
reabilitarea ºcolilor ºi grãdiniþelor
din localitate. „Ar mai fi ºi alte pro-
iecte, dar deocamdatã totul este
la nivel de promisiune. Când se
vor concretiza vom vorbi despre
ele”, a punctat Dumitru Dincã,
primarul comunei Drãgoteºti.

Unul din cele mai
importante proiec-
te în comuna Gre-
ceºti este renovarea
ªcolii cu clasele I-
IV din satul Gropa-
nele cu fonduri
proprii.  Primãria
este, totodatã, în
procedurã de atri-
buire cu un proiect
de finanþare pe fon-
duri europene pe
Mãsura 1.2.5. Cu
aceastã ocazie vor
fi modernizate dru-
murile de exploata-
re agricolã, care vor îndeplini ºi
rol de centurã ocolitoare a co-
munei Greceºti.

„Ne dorim realizare unui Cen-
tru civic ºi sã ridicãm un monu-
ment în cinstea eroilor. Cu bani
din bugetul local ne dorim sã
construim capele ºi adãpost pen-
tru pomenire la bisericile din sa-
tele Busu, Greceºti ºi Bãrboi. Ne
dorim sã modernizãm un seg-

Centru de asistenþã socialã
la Greceºti

ment de drum dintre Greceºti-
Gropanele. Vrem ca în cele pa-
tru sate sã facem spaþii de joacã
ºi terenuri de sport la ºcolile din
comunã. Vom construi ºi un
Centru de asistenþã socialã, pen-
tru cã populaþia este îmbãtrânitã
ºi, din pãcate, este nevoie ºi de
un astfel de adãpost”, a afirmat
primarul comunei Greceºti, Mar-
cel Corîci.

Renovarea ºcolilor – pe lista de prioritãþi, la Negoi
În comuna Negoi, prioritatea

este reabilitarea drumurilor comu-
nale prin pietruire dar ºi reamena-
jarea Cãminului Cultural. Totoda-

tã, se aflã în derulare un
proiect pe Mãsura 3.2.2.,
însemnând alimentare cu
apã, canalizare, afterscho-
ol ºi dotarea Cãminului Cul-
tural. Tot pe fonduri euro-
pene, reprezentanþii Primã-
riei au anunþat cã doresc sã
extindã reþeaua de alimen-
tare cu apã ºi canalizarea.

„Avem douã ºcoli în co-
munã. Cred cã la una s-au

fãcut ceva lucrãri  prin anul 2006,
dar oricum aratã rãu. Despre cea-
laltã nici nu mai vorbesc. ªi atunci
consider cã aceste douã unitãþi de
învãþãmânt trebuie sã treacã pe lista
de prioritãþi. Sunt la primul man-
dat de primar în comuna Negoi ºi
vã spun sincer cã îmi doresc sã
realizãm cât mai multe lucruri bune
pentru oameni, dar cred cã vom
putea vorbi despre el atunci când
vom avea bugetul aprobat”, a pre-
cizat Livia Zavelea, primarul co-
munei Negoi.

Comuna Orodel a profitat de proiectele pe fonduri europene
dicul de familie. Pe Mãsura 1.2.5.
am asfaltat 8,5 km de drum care face
legãtura între Cornu-Orodel-Cãlugã-
rei. În prezent avem depus la Minis-
terul Dezvoltãrii un proiect pe OG
577 pentru reabilitarea a încã 5 km
de drum care face legãtura între
Orodel ºi Cãlugãrei. Sunt multe lu-
cruri de fãcut ºi pentru care ne zba-
tem sã obþinem finanþare”, a decla-
rat Jane Vîlcomeanu, primarul co-
munei Orodel.
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Miercuri, 27 februarie, ora 15.00, va
debuta proiectul „Învaþã despre româ-
nii din Serbia”. Proiectul este structu-

rat pe parcursul unui an de zile ºi
prevede o serie de cursuri, dezbateri,
mese rotunde ºi seminarii despre istoria,

geografia, cultura, traditia,
spiritualitatea ºi obiceiurile
românilor din Valea Timocu-
lui. Proiectul va antrena
oficialitãþi din România ºi
Serbia, reprezentanþi ai
ministerelor de resort,
profesori universitari,
studenþi, istorici ºi, nu în
ultimul rând, jurnaliºti.

Proiectul este organizat
de Asociaþia Studenþilor
Timoceni ºi se va desfãºura
într-un parteneriat cu
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman”, Consiliul Judeþean
Dolj ºi cotidianul regional
“Cuvântul Libertãþii”.

Pentru luna februarie,
dezbaterea se va axa în mod
punctual pe ceea ce înseam-
nã localizarea românilor
în Serbia din punct de
vedere geografic, iar
moderatorul acestei prezen-
tãri va fi tânãrul Saºa
Stanojlovic, originar din
Timoc, profesor de Geogra-
fie. Ca invitat special, de
aceastã datã va fi Cristi
Dumitru, directorul Institu-
tului Eudoxiu Hurmuzachi
din Bucureºti.

              MARGA BULUGEAN

„Învaþã despre românii din Serbia”

Comunitatea evreilor din Craiova sãrbãto-
reºte, la sfârºitul acestei sãptãmâni, Purimul,

Evreii craioveni sãrbãtoresc Purimul
anul 5773, dupã calendarul iudaic. Atât
membrii comunitãþii, cât ºi invitaþii aces-
tora sunt aºteptaþi sã participe, duminicã,
24 februarie a.c., la Sinagoga din strada
„Horezului” nr. 5 la ceremonialul ºi sede-
rul organizat cu aceastã ocazie. Invitat de
onoare al comunitãþii de evrei din Craiova
este chiar Excelenþa Sa, Ambasadorul sta-
tului Israel în România, El Eliezer.

Purimul este una dintre cele mai im-
portante sãrbãtori evreieºti, comemo-
rând eliberarea poporului evreu din Im-
periul Persan-Babilonian antic. Sãrbã-
toarea este celebratã în fiecare an în
funcþie de calendarul ebraic la a 14-a zi
lunii de ebraice Adar, a doua zi dupã vic-

toria evreilor asupra duºmanilor.
RADU ILICEANU

Astãzi, ora 11.00 (ora Serbiei), la hotelul „Lepen-
schi Vir”, din localitatea Doni Milanovãþ, va avea loc o
dezbatere cu ocazia înfiinþãrii „Iniþiativa Românilor din
Serbia”. Evenimentul este organizat de Centrul Cultu-
ral Informativ al Românilor din Brestovãþ. „Aceastã
Iniþiativã implicã, de fapt, fuziunea mai multor Asocia-
þii, pentru cã am ajuns la concluzia cã doar împreunã
vom putea deveni o forþã, o voce puternicã în Valea
Timocului. În prima parte a zilei va avea loc ºedinþa de
constituire a Iniþiativei ca persoanã juridicã, iar dupã
prânz vom susþine ºi o conferinþã de presã la care sunt
invitaþi mai mulþi jurnaliºti din România ºi Serbia”, a
precizat Boian Barbuþa, preºedintele  Centrului  Cul-
tural Informativ al Românilor din Brestovãþ.

MARGA BULUGEAN

Se înfiinþeazã „Iniþiativa Românilor
din Serbia”

La întâlnire, organizatã în sala de
ºedinþe a Consiliului Judeþean Dolj, au
participat preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, primarii locali-
tãþilor Filiaºi, Segarcea, Cãlãraºi, Bechet
ºi reprezentanþi ai primãriilor Calafat,
Bãileºti, Dãbuleni ºi Poiana Mare, ºeful
Unitãþii de Implementare a Proiectului,
ªtefan Niculescu, precum ºi reprezen-
tanþi ai Companiei de Apã „Oltenia”.

«A fost o întâlnire de lucru cu re-
prezentanþi ai primãriilor, ai Companiei
de Apã „Oltenia” ºi Unitãþii de Imple-
mentare a Proiectului, ai Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã, ai consul-
tantului pentru o analizã a stadiului
implementãrii masterplanului de apã ºi
canalizare, în valoare de 185 de milioa-
ne de euro. Totodatã, am dorit sã pu-
nem la punct câteva dintre aspectele
care necesitã rezolvare în sãptãmânile
viitoare. Implementarea acestui proiect

este destul de avansatã pentru cã avem
ºi niºte termene de executare, pe care
trebuie sã le respectãm. De altfel, Uni-

unea Europeanã este foarte atentã, în
special la proiectele de valoare mare,
aºa cum este ºi masterplanul nostru pe
apã, ca aceste termene, prevãzute în
proiect, sã nu fie depãºite ºi sã fie res-
pectate. La fel de prudenþi suntem ºi
noi atunci când ne referim la fondurile
europene ºi implementarea unor astfel
de proiecte, aºa cã le-am transmis pri-
marilor sau viceprimarilor prezenþi la
întâlnire sã fie foarte atenþi ºi sã preva-
dã în propriile bugete partea de cofi-
nanþare care le revine prin proiect pen-
tru a putea fi puºi la punct cu tot, mai
ales cã suntem în perioada adoptãrii
bugetelor”, a declarat Ion Prioteasa.

MARIN TURCITU

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, a condus, ieri, în calitate de
preºedinte al Asociaþiei de Dezvoltare In-
tercomunitarã (ADI) „Oltenia”, o întâlnire
de lucru pentru analiza stadiului de imple-
mentare a proiectului „Extinderea ºi mo-
dernizarea infrastructurii de apã ºi apã uza-

tã în judeþul Dolj”. Cu acest prilej, Ion Prio-
teasa a recomandat reprezentanþilor comu-
nitãþilor locale, care beneficiazã de proiec-
tul european în valoare de 185 de milioane
de euro, sã prevadã în bugetul pe care îl
vor avea la dispoziþie în 2013 sumele nece-
sare asigurãrii cofinanþãrii proiectului.

Întâlnire de lucru pe proiectul „ExtindereaÎntâlnire de lucru pe proiectul „ExtindereaÎntâlnire de lucru pe proiectul „ExtindereaÎntâlnire de lucru pe proiectul „ExtindereaÎntâlnire de lucru pe proiectul „Extinderea
ºi modernizarea infrastructurii de apãºi modernizarea infrastructurii de apãºi modernizarea infrastructurii de apãºi modernizarea infrastructurii de apãºi modernizarea infrastructurii de apã

ºi apã uzatã în judeþul Dolj”ºi apã uzatã în judeþul Dolj”ºi apã uzatã în judeþul Dolj”ºi apã uzatã în judeþul Dolj”ºi apã uzatã în judeþul Dolj”

Cei doi oficiali au evidenþiat tradiþia în-
delungatã a relaþiilor de cooperare dintre
România ºi Olanda, în special pe compo-
nenta economicã. „Olanda este primul in-
vestitor strãin în România, peste 4.200 de
companii cu participare olandezã desfã-
ºurându-ºi activitatea în þara noastrã. Apre-
ciez foarte mult consistenþa relaþiilor noas-
tre economice ºi suntem interesaþi în dez-
voltarea în continuare a unui dialog con-
structiv pentru implementarea unor pro-
iecte care vizeazã porturile Constanþa ºi
Rotterdam”, a apreciat Valeriu Zgonea.

În cadrul discuþiilor, a fost abordat ºi
subiectul aderãrii României la spaþiul
Schengen. În acest context, preºedinte-
le Camerei Deputaþilor a prezentat argu-
mentele care susþin o decizie favorabilã
în cazul României ºi a subliniat cã autori-
tãþile române au îndeplinit toate condiþii-
le tehnice stabilite în acquis-ul Schen-
gen, fapt confirmat de Comisia Europea-
nã. „România are capacitatea de a-ºi în-

deplini cu responsabilitate obligaþiile care
îi revin la frontiera esticã a Uniunii Euro-
pene. Din aceastã perspectivã, consider
cã o decizie favorabilã pentru aderarea
României la spaþiul Schengen la urmã-
toarea reuniune a Consiliului Justiþie ºi
Afaceri Interne din martie este legitimã ºi
oportunã”, a declarat Valeriu Zgonea.

La rândul sãu, preºedintele Senatului
olandez a spus cã þara sa susþine efortu-
rile României privind aderarea la spaþiul
Schengen ºi s-a arãtat încrezãtor cã acest
obiectiv va fi îndeplinit în perioada urmã-
toare. La finalul întrevederii, cei doi ofi-
ciali ºi-au exprimat dorinþa întãririi relaþii-
lor pe linie parlamentarã prin stabilirea
unor întâlniri de lucru bilaterale, precum
ºi dezvoltarea unor legãturi mai strânse
între secretarii generali ai celor douã fo-
ruri reprezentative având în vedere prio-
ritãþile de reformã ºi modernizare ale
Camerei Deputaþilor.

MARIN TURCITU

Preºedintele Camerei Deputaþilor a discutat cu preºedintele
Senatului olandez despre subiecte ce þin de relaþiile bilaterale
dintre România ºi Olanda, cu accent pe dimensiunea economicã,
dar ºi aspecte de actualitate aflate pe agenda europeanã pre-
cum: criza economicã, uniunea economicã ºi monetarã, cadrul
financiar multianual, aderarea României la Schengen ºi liberali-
zarea pieþei muncii pentru cetãþenii români.

Valeriu Zgonea s-a întâlnit
cu preºedintele Senatului

Olandei, Fred de Graaf.
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Caravana Învãþãmântului Oltean
2013, ediþia a VII-a, proiect reali-
zat de Universitatea din Craiova,
prin Centrul de Consiliere ºi Ori-
entare Profesionalã, a demarat
luni în judeþul Olt, unde au fost
prezentate oferta educaþionalã ºi

condiþiile de masã ºi cazare puse
la dispoziþia studenþilor. În jude-
þul Olt au fost vizitate 16 licee, la
prezentare participând aproxima-
tiv 2.000 de elevi din localitãþile
Slatina, Balº, Caracal ºi Corabia.
Tot în aceastã sãptãmânã a fost
prezentatã oferta educaþionalã în
Bechet, Dãbuleni, Poiana Mare,

Calafat ºi Bãileºti, unde au fost
vizitate 8 licee, la prezentare par-
ticipând aproximativ 800 de elevi.
Adolescenþilor li s-a comunicat
oferta educaþionalã de cãtre mem-
brii centrului de consiliere ºi stu-
denþii voluntari implicaþi în pro-
iect, aceºtia primind ºi broºura
Ghidul Candidatului 2013.

Caravana Învãþãmântului Oltean
va continua pânã pe 15 martie,
având ca scop prezentarea ofertei
educaþionale a Universitãþii din Cra-
iova. Proiectul se desfãºoarã în
cele cinci judeþe ale Olteniei, fiind
vizitate peste 120 de licee din apro-
ximativ 27 de localitãþi. Strategia
de promovare are mai multe eta-
pe: sensibilizarea mediului preuni-
versitar (elevi ºi corp profesoral)
asupra necesitãþii de orientare ºco-
larã a elevilor din anii terminali ºi
preterminali, prin distribuirea de
materiale promoþionale ºi stabilirea
calendarului de activitãþi promoþi-
onale la sediile liceelor; vizitarea
fiecãrui liceu ºi prezentarea ofer-

tei educaþionale direct ºi nemijlo-
cit beneficiarilor, adicã fiecãrei cla-
se de elevi, asociate fiind discuþii
ºi explicaþii pe marginea posibilitã-
þilor de orientare ºcolarã ºi a exi-

genþelor impuse de tematica admi-
terii, în funcþie de specializãrile la
care s-ar preta profilul respectivei
clase de elevi.

ALINA DRÃGHICI

Caravana Învãþãmântului Ol-
tean continuã cu evenimentul Zi-
lele Porþilor Deschise, unde va
fi prezentatã oferta educaþionalã
actualizatã (cifra de ºcolarizare
pentru admiterea 2013-2014),
eveniment în cadrul cãruia vor
avea loc ºi simulãrile „Student
pentru o zi!”.

Ministerul Educaþiei a publicat ordinul
cu premiile acordate elevilor, profesorilor
ºi unitãþilor ºcolare care au primit distinc-
þii la olimpiadele ºi concursurile ºcolare in-
ternaþionale desfãºurate în anul 2012. Po-

Olimpici craioveni, premiaþi
de Ministerul Educaþiei

trivit prevederilor legale, Premiul I va fi în
cuantum de 4.310 de lei, Premiul al II-lea
va avea o valoare de 3.670 de lei, Premiul
al III-lea va fi de 2.860 de lei, iar Menþiu-
nea va avea o valoare de 2.480 de lei. La

nivelul municipiului Craiova,
primul pe lista premianþilor
este elevul Dan Mircea Mirea,
care a obþinut Argint la Olim-
piada Internaþionalã de ªtiinþe
pentru Juniori de la Teheran,
pentru care a fost pregãtit de
profesorii Vasile Roºu, Gene-
lia Petrescu ºi Elisabeta Cerã-
ceanu. De asemenea, elevul
Mihai Popa va fi recompensat
cu premii în bani pentru me-
dalia de bronz obþinutã la Tur-
neul Internaþional de Informa-
ticã derulat la Shumen. Ambii
olimpici sunt elevi ai Colegiu-
lui Naþional “Fraþii Buzeºti”.

ALINA DRÃGHICI

Sesiunea specialã de Bacalaureat se va
desfãºura în acest an în perioada 18 –
31 mai, pentru asigurarea participãrii ele-
vilor din clasele a XII-a ºi a XIII-a la

loturile olimpice ºi la
competiþiile sportive
ºi artistice internaþio-
nale. “Ministerul Edu-
caþiei organizeazã în
fiecare an ºcolar o se-
siune specialã de Ba-
calaureat, pentru ele-
vii din clasele a XII-a
ºi a XIII-a participanþi
la loturile olimpice ºi
la competiþiile sporti-
ve ºi artistice interna-
þionale care se desfã-
ºoarã în perioada se-
siunii normale de Ba-
calaureat”,  prevede
metodologia în vigoa-

re a Ministerului Educaþiei Naþionale. Ca-
lendarul sesiunii speciale se aprobã prin
ordin al ministrului Educaþiei.

ALINA DRÃGHICI

Ministerul Edu-
caþiei intenþionea-
zã sã introducã
noi materii în ºcoli.
Printre acestea se
numãrã cursurile
de teatru, limbi
strãine ºi educaþia
prin film. Potrivit
ministrului Educa-
þiei, Remus Prico-
pie, mãsura vine
în contextul în
care în prezent
sistemul de învã-
þãmânt românesc
se confruntã cu
un dezinteres al
elevilor faþã de ºcoalã, procent crescut
al abandonului ºcolar, la care se adaugã
rezultatele slabe obþinute de tineri la în-
vãþãturã. “Vor fi activitãþi pe bazã de op-
þiune, nu poþi sã obligi toþi copiii sã facã
teatru. Voi da mai multe detalii când voi

finaliza acest proiect”, a spus Pricopie.
Anunþul vine la scurt timp dupã ce Minis-
terul Educaþiei a pus în dezbatere publicã
Proiectul-cadru pentru învãþãmântul pri-
mar, care urmãreºte creºterea numãrului
de ore de Educaþie fizicã.

Potrivit unui proiect de lege,
susþinerea tezei de doctorat se va
putea face în termen de patru ani
de la terminarea studiilor univer-
sitare de doctorat cu acordul
senatului universitar ºi al condu-
cãtorului doctoratului. Pânã
acum, termenul maxim era de trei
ani. Mircea Grosaru, cel care a
propus proiectul, a motivat
aceastã modificare prin faptul cã
mulþi dintre doctoranzi au fost
puºi în imposibilitatea de a-ºi
finaliza lucrarea de doctorat în
momentul în care Legea Educa-
þiei Naþionale le-a interzis profe-
sorilor pensionari sã coordoneze
studenþi-doctoranzi ºi, ca atare,
au fost nevoiþi sã-ºi schimbe
coordonatorii în ultimul an.

Teza de doctorat se va susþine
în termen de patru ani

de la terminarea studiilor
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De ceva vreme, depozitul de c arte al Bi-
bliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman” este închis, spre nemulţumirea c i-
titorilor care solicită anumite volume, în
special a studenţilor  af laţi în plină sesiune
de examene, dar… spre bucuria bibliote-
carilor! Motivul: modernizarea sistemului
de rafturi, prin ac hiziţionarea unuia per-
formant, c are oferă suficient spaţiu pen-
tru depozitarea c elor  aproximativ 200.000
de cărţi.  Investiţia s-a ridicat la 3,6 miliar-
de de lei vec hi,  dar  face toţi banii,  spune
Lucian Dindir ică, managerul ins tituţiei.

„Suntem în plin proc es de extindere a
suprafeţei pe care depozităm cărţi, pentru
că ne bloc aserăm,  nu mai aveam rafturi şi
nici spaţiu pentru extinderea depozitului.
Am fos t obligaţi,  la sfârşitul anului trecut,
să contractăm nişte rafturi monobloc, aş

„Spectacolul nostru este o invi-
taţie la o veche horă oltenească, aşa
cum se făcea odată la ţară”, a preci-
zat Oana Bică, managerul Ansam-
blului Folcloric „Maria Tănase”, ai
cărui artişti – după atâtea şi atâtea
spectacole în care au valorificat re-
pertoriul tradiţional românesc de
cântece şi jocuri – şi-au propus, de
această dată, să reînvie hora satului,
astăzi pe cale de dispariţie în locali-
tăţile rurale olteneşti. Se vor prinde
în ea soliştii Niculina Stoican, Mari-
ana Ionescu Căpitănescu, Petrică
Mîţu Stoian, Filuţa Bogdan, Lavinia
Bîrsoghe, Marcu Nicolici, Marius
Măgureanu, Manulea Motocu, Lilia-
na Popa şi Aneta Şişu, invitaţi fiind
interpreţii Mirela Zisu, Marcela Fota,
Liviu Dică şi Cristian Bănăţeanu.
Nicu Creţu: „La horă venea tot
satul înainte. E un tablou destul
de greu de pus în scenă…”

„Ştim foarte bine că la ţară nu se
mai face demult horă. Hora satului,
cum îi spuneam pe vremuri… Acum
sunt manifestări ca Fiii satului sau
Ziua comunei. Hora satului este una
dintre tradiţiile cele mai frumoase ale
oltenilor, pe care noi o reluăm acum,
în acest spectacol. Vrem să o reedi-
tăm la valoarea pe care o avea ea
odată. La hora aceasta venea tot sa-
tul înainte. Unii veneau să joace, alţii
să asculte muzică, iar alţii doar să
privească. Ei bine, acest tablou este
unul destul de greu de pus în scenă.
Ne-am propus să-l realizăm cu con-
cursul artiştilor noştri, care au mun-
cit în această perioadă foarte mult.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

„Hai la hora oltenească”  –
invitaţia artiştilor Ansamblului
„Maria Tănase” pentru iubitorii de folclor

spune că este vorba de ultima generaţie de
rafturi pentru biblioteci.  Câş tigăm astfel
vreo trei ani de depozitare fără probleme.
Adică se comprimă spaţiul de depozitare
şi ce avem ac um ne mai lasă un loc de
încă trei ani pentru achiziţii. După aceea
mai vedem…”, a explic at acesta.

Managerul a mai precizat că,  prin mon-
tarea noilor rafturi în două dintre încăpe-
rile depozitului, se câştigă un spaţiu de
aproximativ 300 de metri liniari de poliţe
pentru cărţi. „Nu cred că mai dispune nici
o bibliotecă din ţară de ac est sis tem. Es te
unul performant, dotat cu panou cu touch-
screen şi fotocelulă”, a adăugat aces ta. Bi-
bliotec arii speră c a în maximum o lună de-
pozitul să f ie funcţional din nou, iar utili-
zatorii să poată avea acc es la orice carte
care se află aic i.

Maestrul coregraf Ionel Garoafă, managerul Oana Bică şi
maestrul dirijor Nicu Creţu

Premiera spectacolului va avea loc miercuri, 27 februarie, cu casa închisă

Ultimele repetiţii pentru premiera de miercuri

Doamnele ş i domnişoarele, în special, sunt aşteptate pe data de
6 martie la Teatrul Liric „Elena Teodorini”, unde,  în colaborare cu
artiştii aces tei ins tituţii,  cei ai Ansamblului Folcloric  „Maria Tăna-
se” vor prezenta un spectacol dedicat Zilei Femeii. Pe data de 2
aprilie, tot pe scena Liricului craiovean, vor susţine un spectacol
caritabil pentru c opiii cu autism, realizat în colaborare cu Primăria
şi Consiliul Local Craiova. Unul dintre cele mai importante eveni-
mente ale anului rămâne însă spectacolul dedicat Marii Doamne a
Cântecului Popular Românesc, al cărei nume ansamblul craiovean îl
poartă, care va fi organizat pe data de 25 septembrie. „Va fi un specta-
col mare, pentru că în 2013 se împlinesc 100 de ani de la naşterea şi 50
de la moartea Mariei Tănase. O să începem să îl pregătim cât de cu-
rând, pentru că va necesita nişte eforturi atât din partea orchestrei, cât
şi a dansatorilor. Fiind un spectacol în memoria Mariei Tănase, ne
gândim să aducem în faţa publicului în primul rând cântecele ei, pe
care le vor interpreta artiştii noştri, deocamdată nu ştim dacă vom avea
invitaţi. Şi a le cânta nu este tocmai uşor, de aceea trebuie să începem
din timp pregătirile”, a precizat Oana Bică, managerul Ansamblului Folc-
loric „Maria Tănase”.

Pentru că un asemenea spectacol re-
clamă o muncă serioasă”, a declarat
maestrul Nicu Creţu.

Deşi nu a dorit să dezvăluie deta-
lii, ci să-i lase pe spectatori să le des-
copere cu prilejul premierei din 27
februarie, acesta a precizat totuşi că
«soliştii ansamblului şi cei invitaţi vor
interpreta cântece care au intrat de-

mult în patrimoniul folclorului olte-
nesc, ca „Sunt fată din Negoieşti”,
„Alunelul oltenesc” sau „Sunt mân-
dră olteancă”, cunoscute deja de pu-
blicul spectator, dar, în acelaşi timp,
vor aduce şi melodii din repertoriul
propriu, cântece autentice de valoa-
re”. „Zic eu că vom reuşi să reali-
zăm o frumoasă broderie pe minu-
natul covor al folclorului nostru ol-
tenesc”, a adăugat Nicu Creţu.

Din lada de zestre a jocurilor
populare din Dolj: de la Alunelul
fetelor şi Hora de Paşti la
Galaonul

Îşi va da concursul la reuşita
spectacolului, desigur, şi ansamblul
de dansatori al ansamblului, con-
dus de maestrul Ionel Garoafă, care

a pregătit nu mai puţin de patru
montaje coregrafice. Primul, măr-
turiseşte acesta, cuprinde vechi jo-
curi olteneşti din Dolj, ca Bârsăn-
cuţa, Alunelul fetelor şi Tiocul. „S-
au jucat cu mult timp în urmă şi au
rămas uitate. Aş putea spune că le-
am scos din lada de zestre a jocuri-
lor populare”, a precizat Ionel Ga-
roafă. În al doilea montaj coregra-
fic se regăsesc jocuri de nuntă din

comuna Daneţi. „Se joacă şi în
momentul de faţă. Eu am rămas
foarte uimit că este o vatră folclo-
rică încă vie în judeţul nostru, ceea
ce e foarte bine. Am găsit vreo 30
de jocuri acolo, pe care le vom adu-
ce în scenă de-a lungul timpului”, a
mai spus maestrul coregraf, care
pentru acest spectacol a ales Bal-
ta, Ciuleandra, Rustemul şi Sârba
la comandă.

La reuşita celui de-al treilea
montaj coregrafic va contr ibui
Ansamblul „Ion Şerban” de la
Işalniţa, c u care artiştii craioveni
au mai colaborat şi la alte repre-
zentaţii şi împreună cu care vor
prezenta jocuri de pe Valea Dună-
rii, ca Trei păzeşte, Hora de Paşti
şi Brâuleţul. Elementul-surpriză
pentru public îl va cons titui însă
ultimul dintre cele patru montaje,
care va aduc e în scenă Galaonul.
„E un joc de brâu, dar de la o co-

Depozitul de carte al Bibliotecii Judeţene,
dotat cu un sistem performant de rafturi

Cel mai recent spectacol realizat de artiştii An-
samblului Folcloric „Maria Tănase” va putea fi vă-
zut, în premieră, miercuri, 27 februarie, de la ora
18.00, în sala Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.
Se intitulează „Hai la hora oltenească” şi îi va aduce
în scenă pe îndrăgiţii interpreţi Petrică Mîţu Sto-
ian, Niculina Stoican, Mariana Ionescu Căpitănes-
cu, Marius Măgureanu ş.a., în acompaniamentul or-
chestrei conduse de maestrul dirijor Nicu Creţu şi
în prezentarea lui Sandu Pop alias Văru’ Săndel.
„Hora satului este una dintre tradiţiile cele mai fru-

moase ale oltenilor, pe care noi o reluăm acum, în
acest spectacol. Vrem să o reedităm la valoarea pe
care o avea ea odată”, spune Nicu Creţu. Publicul
va avea ocazia să vadă unele dintre cele mai fru-
moase montaje coregrafice, realizate de ansamblul
de dansatori condus de maestrul Ionel Garoafă.
„Le-am scos din lada de zestre a jocurilor populare.
Sper să placă publicului spectator”, declară acesta.
Spectacolul „Hai la hora oltenească” urmează să fie
prezentat, în această primăvară, şi la Mioveni, Pi-
teşti, Râmnicu Vâlcea şi Slatina.

mună la alta are mai multe forme
de exprimare,  iar eu am căutat să
le s trâng pe toate. Cel mai mult
m-a impresionat Jocul garanţilor
– ei erau c ei care, odinioară, plă-
teau la nuntă să aducă lăutarii, dar
aveau nişte jocuri spectaculoase,
pentru care îşi foloseau bas toa-
nele… Noi le zicem catalige acum,
în zilele noastre. Vom aduce în
sc enă aces t element-surpriză şi
sper să placă publicului specta-
tor”, a adăugat Ionel Garoafă.

***
Biletele pentru premiera specta-

colului „Hai la hora oltenească” au
fost puse în vânzare la începutul
acestei luni, la Agenţia Teatrului Na-
ţional „Marin Sorescu”, la preţul de
30 de lei. Ieri după-amiază, repre-
zentanţii acesteia au confirmat că nu
mai erau disponibile decât câteva lo-
curi pe scaunele suplimentare, ata-
şate la capetele rândurilor din sală.
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Adunarea Naþionalã de la     Ha-
vana ar trebui sã-l realeagã, la 24
februarie a.c., pe generalul Raul
Castro (81 de ani), în funcþia de pre-
ºedinte al Consiliului de stat ºi al
Consiliului de miniºtrii. El ocupã deja
aceste funcþii din 2008, când i-a suc-
cedat fratelui sãu Fidel, grav bol-
nav. Raul Castro a promis limitarea
mandatelor liderilor la numai douã,
a câte cinci ani fiecare, aºa cã noul
ºef de stat va fi desemnat în 2018.
Supravieþuirea castrismului, la pu-
tere din 1959, se joacã pe teren eco-
nomic. Socialismul de stat cubanez,
hipercentralizat ºi birocratic, încear-
cã sã evolueze spre o economie
mixtã, deschisã iniþiativei private,
fãrã pierderea controlului politic
asupra societãþii. O strategie cu risc
ridicat, dar, potrivit cercetãtorilor
Pavel Vidal Alejandro ºi Omar Ever-

leny Perez, de la Centrul de Studii
în Economie al Universitãþii din Ha-
vana, „Guvernul preferã reforme
graduale, dar generaþia istoricã a re-
voluþiei nu are timp pentru a pune
în aplicare reformele progresive.
Autoritãþile au nevoie rapidã de re-
zultate pozitive, pentru prezervarea
consensului social”. Una dintre
mãsurile spectaculoase ale guver-
nului de la Havana a fost anunþatã
în 2010, când s-a iniþiat suprimarea
a 1,8 milioane de locuri de muncã
(un sfert din populaþia activã) în
aparatul public. În cele din urmã s-
au suprimat numai 365.000 de lo-
curi de muncã ºi în compensare s-
a promovat o legislaþie privind în-
fiinþarea cooperativelor ºi crearea de
mici antreprize. Numãrul persoane-
lor individuale care lucreazã pe cont
propriu a fost la sfârºitul anului tre-

cut de 400.000 (26% dintre aces-
tea în Havana). În pofida acestei
deschideri economice, cubanezii
sunt în continuare sãraci. Salariul
mediu lunar este de 465 de pesos
(15 euro), la un sfert din cât era în
1989, pe vremea subvenþiilor sovi-
etice. Foarte multe locuri de mun-
cã private s-au creat în agriculturã,
dupã ce în ultimii trei ani 1,5 mili-
oane hectare au fost acordate þãra-
nilor pentru a fi lucrate. Producþia
de orez ºi cartofi a crescut, dar cea
de lapte ºi carne a scãzut. 80% din
necesarul alimentar se importã ºi
efortul statului se ridicã la 2 miliar-
de dolari în 2013, afectând o balan-
þã comercialã ºi aºa deficitarã. Sla-
bã consolare, SUA nu mai sunt prin-
cipalul furnizor ºi primul loc l-a luat
Brazilia. La Zafra, recolta de suc de
trestie a fost de 1,4 milioane tone
anul trecut. „Fãrã suc þara nu exis-
tã” se spune. Se vorbeºte de o stag-
nare a producþiei, într-un moment
în care preþul pe piaþa internaþiona-
lã este foarte bun, apropiat de cel al
nichelului, în fruntea exporturilor
cubaneze. Din cele 3 milioane de
turiºti, anul trecut canadienii au con-
stituit principalul contingent (peste
1 milion), urmaþi de americani
(600.000). Principala decepþie a Ha-
vanei este legatã de eºecul prospec-
tãrilor de petrol: nici antrepriza spa-
niolã Repsol, asociaþi norvegienilor
de la Statoil ºi indienilor de la

ONGC, nici malaezienii Petronas,
nici venezuelenii PDVSA n-au gãsit
aur negru. Ruºii vor avea aceeaºi
„ºansã”? Antrepriza Zarubejnevft a
început prospectãrile în apele cuba-
neze de curând. Havana este aliatul
privilegiat al Venezuelei ºi Chinei. ªi
pentru prima datã dupã 1959 a re-
cunoscut necesitatea investiþiilor
strãine în reabilitarea industriei de pre-
lucrare a zahãrului. Anul trecut, an-
trepriza de stat Azcuba a semnat un
acord cu grupul brazilian Odebrecht,
pentru modernizarea unei fabrici de
zahãr în provincia Cienfuegos. Dupã
aceastã deschidere într-un domeniu
simbolic vor urma ºi alte investiþii.
Bãncile canadiene ºi europene sunt
deja reprezentate la Havana. Econo-
miºtii cubanezi admit o „dependenþã
extraordinarã” de Venezuela: schim-
burile comerciale depãºesc 6 miliar-
de dolari. Acestea sunt urmate de cele
cu China (1,9 miliarde dolari), Ca-
nada (971.000 dolari) ºi Brazilia
(500.000 dolari). Caracasul s-ar pu-
tea sã intre într-o zonã de turbulenþe
din cauza stãrii de sãnãtate a preºe-
dintelui Hugo Chavez. Cel de-al doi-
lea mandat al lui Barack Obama a
deschid o fereastrã de oportunitate
cãtre Havana. Normalizarea relaþii-
lor ar fi deplin profitabilã. Cu condi-
þia ca ºi conservatorii, de-o parte ºi
de alta, ºi referirea este la cei din Flo-
rida, sã nu opteze pentru o politicã
revanºardã.
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Israelul avertizeazã cã
Iranul „este mai aproape ca
niciodatã” sã obþinã bomba
atomicã, dupã ce Agenþia
Internaþionalã pentru Energie
Atomicã (AIEA) a anunþat cã
Teheranul a început sã instale-
ze centrifuge mai moderne la
una dintre instalaþiile sale
nucleare. Într-un comunicat,
Biroul premierului israelian,
Benjamin Netanyahu, a califi-
cat ca „grav” raportul AIEA,
care „dovedeºte cã Iranul
continuã sã avanseze rapid
cãtre linia roºie pe care
premierul a trasat-o în cursul
discursului susþinut la ONU”,
se insistã în comunicat. Într-
un discurs susþinut în faþa

Iranul, „mai aproape ca niciodatã”
de obþinerea bombei atomice

Aproximativ 500 de japonezi au
revendicat ieri insule aflate sub con-
trolul Coreei de Sud, în cadrul unei
reuniuni anuale la care iau parte aleºi
la nivel local ºi naþional, în prefectu-
ra Shimane (sud-vest), însãrcinatã
în mod oficial de cãtre partea japo-
nezã cu supervizarea a douã mici
insule, Takeshima în japonezã. Co-
reea de Sud numeºte Dokdo aceste
insule nelocuite pe care le adminis-
treazã, în Marea Japoniei (numitã
Marea de Est de cãtre coreeni). Pen-
tru prima datã, Guvernul japonez a
trimis o reprezentantã, pe Aiko Shi-
majiri, adjuncta unui ministru. Insu-
lele „Takeshima fac parte integrantã
din þara noastrã. Este normal faptul

Miting în Japonia pentru revendicarea
unor insule aflate sub controlul

Coreei de Sud
cã am trimis-o la faþa locului pe
aceastã adjunctã de ministru”, a
subliniat Yoshihide Suga, un purtã-
tor de cuvânt al Guvernului. Înain-
tea ceremoniei, un purtãtor de cu-
vânt al Ministerului sud-coreean de
Externe a catalogat ca „foarte regre-
tabilã” participarea unei reprezentan-
te guvernamentale japoneze. „Japo-
nia nu trebuie sã se poarte astfel dacã
sperã sã promoveze prietenia între
Seul ºi Tokyo”, a subliniat Cho Tai-
young, ameninþând cu „mãsuri adec-
vate” de retorsiune. Acest diferend
vechi s-a agravat în urma vizitei pre-
ºedintelui conservator sud-coreean
Lee Myung-bak pe aceste insule, la
10 august.

membrilor Adunãrii Generale a
ONU în septembrie 2012,
Netanyahu a reclamat sã fie
stabilitã o „linie roºie clarã”,
pentru a determina pânã unde
poate merge Iranul în materie
nuclearã, dar fãrã sã se doteze
cu o bombã atomicã. Acest
subiect va fi „primul” pe care
Netanyahu îl va aborda cu
preºedintele american, Barack
Obama, aºteptat în Israel în
martie, potrivit comunicatului.
Într-un raport publicat joi,
AIEA a anunþat cã Iranul a
început, în prima parte a lui
februarie, sã instaleze centri-
fuge mai moderne la instalaþia
sa de la îmbogãþire a uraniului,
la Natanz.

Un ziar italian asigurã cã raportul secret întoc-
mit la cererea papei are 300 de pagini, relatând ca-
zuri din 2007, ºi care ar fi fost decisiv pentru re-
nunþarea sa la Pontificat, scrie Agerpres. Benedict
al XVI-lea se pregãteºte sã plece peste o sãptãmâ-
nã ºi de joi Vaticanul este în fierbere prin dezvãlui-
rea explozivã a conþinutului acestui „dosar”, sem-
nat de trei cardinali „detectivi” de încredere ai pa-
pei: spaniolul Julián Herranz, slovacul Josef Tom-
ko ºi italianul Salvatore De Giorgi. Sunt primele
informaþii privind conþinutul „demolator” al acestui
„dosar” definitiv – „Relationem”- înmânat papei la
17 decembrie ºi care i-ar fi precipitat decizia de a
se retrage, nota ieri ziarul „La Verdad”. „La Repub-
blica” a publicat joi primele detalii: cele douã volu-
me de 300 pagini descriu o hartã a grupurilor de
putere de la Vatican, reliefate pe ordine religioase
sau provenienþã geografica, între care se eviden-
þiazã un „lobby” gay, ce cuprinde prelaþi care au
fost victime ale ºantajului din partea amanþilor lor
laici, cu care au întreþinut legãturi „de naturã lu-
meascã”. Ar exista o întreagã reþea de ºantaj, plinã

de lupte pentru putere. Se vorbeºte despre întâlniri
sexuale chiar în incintele Vaticanului, sau într-o sa-
unã din cartierul roman Quarto Miglio, la o vilã din
afara Romei sau într-un centru de cosmeticã din
capitalã. Este citatã ºi o reºedinþã universitarã din
Via Trasone, cedatã cu chirie unei firme particula-
re ºi reclamatã ulterior de cardinalul Bertone pentru
a fi utilizatã drept domiciliu al „unui arhiepiscop
veronez”. „Totul se învârte în jurul nerespectãrii
celei de-a 6-a ºi a 7-a porunci (sã nu comiþi acte
impure ºi sã nu furi). Scandalul a început când
papa a cerut, în aprilie 2012, sã se deschidã o
investigaþie internã privind «Vatileaks», legatã de
informaþiile scurse în presã ºi care scoteau la
luminã rufele murdare ale Sfântului Scaun”. Ca-
zul a culminat, în mai, cu publicarea unei cãrþi ce
cuprindea sute de documente ºi cu arestarea ma-
jordomului papei, Paolo Gabriele, acuzat de furt
de documente. Procesul ºi condamnarea lui în
mare grabã, pentru a nu fi aprofundat complici-
tãþile care se întindeau în cele mai înalte sferele,
s-a încheiat înainte de Crãciun. Pentru opinia pu-

blicã cazul pãrea închis, dar pe plan intern a fost
deschisã aceastã anchetã, cu care au fost însãrci-
naþi cei trei cardinali „detectivi”. „Sã nu vã aºteptaþi
la comentarii, dezminþiri sau confirmãri pe aceastã
temã”, a replicat joi, laconic, purtãtorul de cuvânt
al Vaticanului, Federico Lombardi, la primele între-
bãri pe aceastã temã. „La Repubblica” afirmã cã
„raportul va fi predat viitorului papã, care trebuie
sã fie suficient de puternic, tânãr ºi sfânt pentru a
putea face faþã muncii care îl aºteaptã”.

Sex, bani ºi putere în spatele retragerii Papei?

Cel puþin 14 morþi ºi peste
100 de rãniþi în urma unor
atentate în India

Cel puþin 14 persoane au fost ucise
ºi aproximativ alte 100 rãnite, joi, în
India, în exploziile simultane ale unor
bombe la periferia Hyderabad (sud),
potrivit unui bilanþ anunþat ieri de po-
liþie, care calificã acest incident drept
un „atac terorist”. Aceste atentate au
loc la puþin timp dupã execuþia, la 7
februarie, a unui musulman separatist
din Cashmir, condamnat la moarte pen-
tru participarea sa la atacul islamist
împotriva Parlamentului din New
Delhi, din decembrie 2001, care a de-
clanºat un conflict cu Pakistanul. In-
dia era în alertã de douã sãptãmâni.
„Numãrul total al morþilor este 14, nu-
mãrul rãniþilor este 119. ªase sunt în
stare criticã”, a declarat ieri ministrul
de Interne, Sushil Kumar Shinde, în tim-
pul unei conferinþe de presã. Cel puþin
douã bombe au explodat, zguduind un
cartier comercial cu majoritate hindu-
sã de la periferia Hyderabad, unde lo-
cuieºte o importantã minoritate musul-
manã ºi unde se aflã companii informa-
tice ºi tehnologii ale informaþiilor. Ex-
perþii încercau sã dezamorseze alte trei
dispozitive.
Coreea de Nord va oferi
vizitatorilor acces la internet
mobil

Coreea de Nord va oferi vizitatori-
lor acces la internet de pe telefoane
mobile, tablete ºi alte dispozitive 3G,
relaxând pentru a doua oarã în acest
an reglementãrile în domeniul comuni-
caþiilor, însã populaþia nu va putea fo-
losi serviciile. Serviciile de internet
mobil destinate vizitatorilor vor fi acti-
vate în urmãtoarele zile de cãtre opera-
torul Koryolink, companie deþinutã în
asociere de Korea Post & Telecommu-
nications Corporation ºi grupul egip-
tean Orascom, potrivit Associated Press,
preluatã de ABC News. Koryolink a in-
format ieri rezidenþii strãini din Phe-
nian cã va lansa serviciul de internet
mobil 3G pânã la 1 martie cel târziu.
Coreea de Nord a început recent sã per-
mitã vizitatorilor strãini sã-ºi aducã
propriile telefoane mobile în þarã, pe
care le pot utiliza cu cartele SIM oferite
de Koryolink. Aceastã þarã are printre
cele mai stricte reglementãri din lume
cu privire la accesul la Internet. Infras-
tructura broadband existã, însã numai
o micã parte a populaþiei poate accesa
reþeaua globalã.
Ploi abundente la Atena,
viscol ºi ninsori în centrul SUA

Ploile abundente au provocat ieri
dimineaþã inundaþii la Atena, ale cã-
rei principale axe rutiere au fost aco-
perite de apã, în timp ce staþiile de
metrou au fost închise, iar alimentaþia
cu electricitate perturbatã, relateazã
AFP. Furtuna violentã a afectat ºi clã-
direa Parlamentului, unde un panou
de sticlã s-a spart în timp ce o angaja-
tã încerca sã îl cureþe de apa acumu-
latã, iar cioburile au cãzut în plinã
ºedinþã plenarã. Potrivit unui respon-
sabil al pompierilor, Vassilis Papa-
georgiou, serviciile de urgenþã au pri-
mit în cursul dimineþii peste 700 de
apeluri din partea ºoferilor blocaþi sau
a locuitorilor afectaþi de inundaþii, iar
apa a trebuit sã fie pompatã din sub-
solurile mai multor spitale. În SUA,
douã persoane ºi-au pierdut viaþa în
urma ninsorilor abundente ºi a visco-
lului, care s-au abãtut în ultimele 24
de ore asupra regiunilor din centrul
þãrii. Cele mai afectate erau statele
Colorado, New Mexico, Arkansas,
Missouri ºi Kansas, unde joi au cãzut
pânã la aproximativ 40 de centimetri
de precipitaþii. Guvernatorul din Mis-
souri a declarat stare de urgenþã, iar
în Kansas au fost închise birourile
publice ºi ºcolile.
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DISPOZIÞIA NR.1617
PRIMARUL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordi-
narã în data de 28.02.2013, ora 10.00, în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craio-
va.

    ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raport privind rezultatele obþinute de Poliþia Localã a Municipiului Craiova, în
anul 2012.

2. Raport privind activitatea desfãºuratã de cãtre asistenþii personali ai persoanelor
cu handicap grav din municipiul Craiova, în sem. II al anului 2012.

3. Proiect de hotãrâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Daºo-
veanu Dan.

4. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 2/2013 re-
feritoare la aprobarea impozitelor ºi taxelor locale, pentru anul 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea finanþarii din bugetul de venituri ºi cheltuieli
al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuþiei proprii a Arhie-
piscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente proiectului ”Reabilitare, amenajare, eta-
jare ºi schimbare destinaþie din casa parohialã în centru social”.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea finanþarii din bugetul de venituri ºi cheltuieli
al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuþiei proprii a Arhie-
piscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente proiectului ”Centru social multifuncþional
Best-Life pentru copii dezavantajaþi social”.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea finanþãrii din bugetul de venituri ºi cheltuieli
al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuþiei proprii a Arhie-
piscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente proiectului „Centru social pentru persoa-
ne vârstnice „Renaºterea”: reabilitare, modernizare, mansardare pod existent ºi dotare”.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea finanþãrii din bugetul de venituri ºi cheltuieli
al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuþiei proprii a Parohiei
Sf. Nicolae-Dorobãnþia, la costurile eligibile aferente proiectului „Consolidare, restaura-
re ºi valorificare turisticã biserica cu hramul « Sf.Nicolae »-Dorobãnþia ”.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actului adiþional de modificare a contractu-
lui de delegare pentru unele activitãþi ale serviciului de salubrizare, încheiat între munici-
piul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, ºi S.C.Salubritate Craiova S.R.L.

10. Proiect de hotãrâre privind înfiinþarea, de cãtre Asociaþia de Dezvoltare Interco-
munitarã „Salubris Dolj”, a operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin
cedarea de pãrþi sociale cãtre  comuna Vârvoru de Jos ºi comuna Iºalniþa.

11. Proiect de hotãrâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguþa Vasilescu, Primarul Mu-
nicipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generalã a Asociaþilor din cadrul Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã „Salubris Dolj”, înfiinþarea operatorului regional S.C. Salu-
britate Craiova S.R.L.

12. Proiect de hotãrâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguþa Vasilescu, Primarul Mu-
nicipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generalã a Asociaþilor din cadrul Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã „Salubris Dolj”, atribuirea directã a contractului de delegare
pentru unele activitãþi ale serviciului de salubrizare cãtre operatorul regional S.C. Salu-
briate Craiova S.R.L. ºi aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele ac-
tivitãþi ale serviciului de salubrizare.

13. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav,
cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora,
din municipiul Craiova, pentru luna martie 2013.

14. Proiect de hotãrâre privind stabilirea, pentru anul 2013, a nivelului contribuþiei
Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanþarea activitãþii de protecþie a copiilor din
municipiul Craiova care beneficiazã de o mãsurã de ocrotire, respectiv instituþionalizare
sau dare în plasament.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de acþiuni sau de lucrãri de interes
local, pentru repartizarea persoanelor care beneficiazã de ajutor social,  pe anul 2013.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Proiectului “Amenajare de parcuri ºi grã-
dini în municipiul Craiova – Parcul “Nicolae Romanescu”.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei Tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare Lucrãri Intervenþie pentru obiectivul de investiþii „Reabilitare ºi consolidare zid
sprijin, latura de vest, strada Gheorghe Bibescu ºi latura de nord care se învecineazã cu
strada Mihai Viteazu”.

18. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea, de cãtre S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova
S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Reconstruire Piaþa 1 Mai”.

19. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea, de cãtre S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova
S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Amenajare parcare partea de N-
V a Pieþei Centrale”.

20. Proiect de hotãrâre privind preluarea din domeniul public al statului ºi administra-
rea Ministerului Apãrãrii Naþionale, în domeniul public al municipiului Craiova ºi adminis-
trarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a unor suprafeþe de teren în vederea
realizãrii obiectivului de investiþii „Modernizare str.Potelu, zonã cuprinsã între str.Caracal
ºi locuinþele ANL.”

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea dezmembrãrii terenului situat în municipiul
Craiova, str. Hanul Roºu, nr.53.

22. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al
municipiului Craiova a bunului „Staþie îngropatã Fãcãi”, în vederea scoaterii din funcþiu-
ne, casãrii ºi valorificãrii.

23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluþionarea cererilor de locuinþe destinate închirierii persoanelor ºi/sau familiilor eva-
cuate sau care urmeazã a fi evacuate din locuinþele retrocedate în naturã foºtilor pro-
prietari, pe anul 2013.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a unor
spaþii cu destinaþia de locuinþã, situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roºie, bl.8, cam.9,
respectiv str.Potelu, nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a unor
locuinþe pentru tineri, construite prin programe de investiþii la nivel naþional iniþiate de
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a unei
locuinþe proprietate privatã a municipiului Craiova ºi aflatã în administrarea Regiei Auto-
nome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, situatã în str.
Pãrului, nr.19.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea denumirii blocului de locuinþe pentru ti-
neri, destinat închirierii, situat în cart.Craioviþa Nouã, bd.Oltenia-bd.Tineretului, din bloc
„B1”, în bloc „T1”.

28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de realizare ºi
întreþinere în perfectã stare de funcþionare a instalaþiilor de dirijare a circulaþiei, a sema-
foarelor, a indicatoarelor ºi a marcajelor în municipiul Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de întreþinere ºi
reparare a strãzilor cu îmbrãcãminte din pavaj de piatrã brutã, piatrã spartã ºi amestec
optimal, în municipiul Craiova.

30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare
a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, încheiat cu S.C. Luxten Lighting
CO S.A. Bucureºti.

31. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii
la nivel naþional.

32. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect terenurile aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe
care sunt amplasate  construcþii provizorii, cu destinaþia de garaje.

33. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca
obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care
sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri
servicii.

34. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect spaþii ºi terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comer-
ciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractelor de concesiune nr. 84/1996,
nr. 85/1996 ºi nr. 86/1996 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C.
Vladbriana S.R.L., ce au ca obiect terenurile aferente spaþiilor comerciale situate la
parterul blocului 21A, sc. 2, b-dul Carol I.

36. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune nr.305/2009,
în sensul schimbãrii pãrþii contractante S.C. OLAS PROD S.R.L., cu S.C. GIVPAM
S.R.L.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractelor de asociere nr.3/1997 ºi nr.4
bis/2003 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. „NEWS OUT-
DOOR ROMÂNIA” S.R.L.

38. Proiect de hotãrâre privind închirierea unor terenuri aparþinând domeniului privat
al municipiului Craiova, în vederea cultivãrii de legume ºi zarzavaturi.

39. Proiect de hotãrâre privind închirierea unor terenuri ce aparþin domeniului public
ºi privat al municipiului Craiova, pentru o perioadã de 3 ani.

40. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparþin dome-
niului public al municipiului Craiova.

41. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparþin dome-
niului privat al municipiului Craiova.

42. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat
al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Do-
meniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

43. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 397/2011
referitoare la încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului
Craiova ºi S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor
care aparþin domeniului public ºi privat al municipiului Craiova.

44. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 122/2012
referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiþii „Ame-
najare adãpost pentru câini”.

45. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 100/2008
referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Cra-
iova, str. Arieº, nr. 8 ºi str. Arieº, nr. 6A.

46. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr.24/2013
referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreþinere ºi înfrumu-
seþare zone verzi din Municipiul Craiova.

47. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                 Emisã azi  20.02.2013

                PRIMAR,                                     SECRETAR,
    Lia Olguþa VASILESCU                   Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Consiliul local al comunei Ciupercenii
Noi, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea postului de administra-
tor public-personal contractual pe pe-
rioadã determinatã.Condiþiile de partici-
pare:-studii superioare de lungã duratã,
vechime în muncã 9 ani. Concursul se
organizeazã la sediul instituþiei din stra-
da “Dunãrii” nr. 2, în data de 26.03.2013,
ora 11.00, proba scrisã ºi 28.03.2013, ora
11.00, interviul.Dosarele de înscriere se
vor depune la sediul primãriei pânã în
data de 25.03.2013, ora 12.00. Condiþiile
de participare la concurs, bibliografia
stabilitã ºi alte relaþii suplimentare se
pot obþine la sediul primãriei sau la tele-
fon: 0251/321.002.
SC ENTIRE REAL ESTATE SOLUTIONS SRL
reprezentatã prin Buciu Alexandru Clau-
diu titular al proiectului „Desfiinþare con-
strucþii existente (C1, C2, C3, C7, C8, C9,
C10) ºi împrejmuirea existentã. Construi-
re imobil parter cu funcþiunea de maga-
zin retail, realizare parcãri supraterane,
amenajarea incintei cu spaþii verzi plan-
tate, alei carosabile ºi pietonale, ampla-
sare semnale publicitare, împrejmuire te-
ren ºi organizare de ºantier” (execuþia
unui centru comercial “LIDL”) anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii adec-
vate,  în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru proiectul „Desfiin-
þare construcþii existente (C1, C2, C3, C7,
C8, C9, C10) ºi împrejmuirea existentã.
Construire imobil parter cu funcþiunea de
magazin retail, realizare parcãri suprate-
rane, amenajarea incintei cu spaþii verzi
plantate, alei carosabile ºi pietonale, am-
plasare semnale publicitare, împrejmuire
teren ºi organizare de ºantier” (execuþia
unui centru comercial “LIDL”) propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova, Calea Bu-
cureºti, nr. 117, Trup 1, judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj din Craiova, str. “Petru Rareº” nr.
1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele
0800- 1630, ºi vineri între orele  0800- 1400,
precum ºi la urmãtoarea adresã de Inter-
net http://apmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 27.02.2013.

Anunþul tãu! CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menajerã.
Telefon: 0720/799.847; 0751/
911.417.
Persoanã serioasã, nefumã-
toare, doresc sã îngrijesc
copil (menaj) sau bãtrâni.
Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de lu-
cru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

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

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi cole-
te ROMÂNIA – ITALIA (MILA-
NO). Plecarea este vinerea cu
plasare la destinaþie. Ofer ºi
cer maximã seriozitate. Con-
tact: 0763/362.205; +393/
284.662.997.
Servicii de vidanjare. Telefon:
0748/210.827; 0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calita-
te la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifi-
ce la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND APARTAMENT 2 CA-
MERE, DRÃGÃNEªTI-OLT.
TELEFON: 0763/265.251.
Vând apartament 2 camere
decomandat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 camere în
centru. Telefon: 0351/809.691;
0770/682.554.
Vând apartamnet 2 camere
decomandate, balcon mare,
cu puþine îmbunãtãþiri, zona
Ciupercã etaj 4/10. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/459.222.
Vând apartament 2 camere,
Valea Roºie. Telefon: 0753/
534.617.

Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, l iber,
parchet lemn, Valea Roºie,
vis-a-vis de Spitalul 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 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunã-
tãþiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 came-
re decomandat,  zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.

3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 camere
semidecomandate + WC de
serviciu, 70 mp, et. 2, cu
apartament 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0762/047.095.
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
0725/533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, comfort
I, etaj inferior, plus diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere,
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 1, lângã
stadionul Tineretului, 65.000
euro. Telefon: 0733/946.776;
0351/809.320.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

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

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Telefon: 0724/
804.875.

CASE
Vând vila zonã sigurã, cen-
tralã, lângã Facultatea de
Agronomie, teren 462 m2,
garaj. Telefon: 0726/275.943.
Casã 4 camere, bucãtãrie,
baie, beci, suprafaþã 108 mp,
teren 275 mp, gaze, apã, în-
cãlzire centralã, Aleea 6 Bres-
tei. Telefon: 0725/505.424.
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro. Te-
lefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Pleniþa.
Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300 mp anexe (3
camere cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comuna
Gighera - Dolj. Telefon: 0757/
624.843.
Vând casã în Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte mare
ºi grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil.
Telefon: 0760/295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comercialã
Piaþa Chiriac. Telefon: 0722/
226.413.
Vând casã 800 mp teren, lo-
calitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.

Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren arabil,
pãdure salcâm, etc. Telefon:
0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp str.
Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu beci,
anexe gospodãreºti + locul
casei în oraº Novaci – Gorj,
str. „Dumbrava” nr. 1, preþ
100.000 negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0751/400.571 ºi
0721/502.557.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã. Tele-
fon: 0251/531.238; 0351/
457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdi-
nã, pomi, în Livezi – Podari.
Telefon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.

Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la in-
trarea în Palilula, comuna Bu-
covãþ, cadastru, apã, asfalt,
12 euro/mp, posibilitate par-
celare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Craio-
va, Centura de Nord, teren 1560
mp. Telefon: 0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Telefon:
0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºti plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu apar-
tament 3 sau 4 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu. Te-
lefon: 0753/534.617.

TERENURI
VÂND teren agricol comasat.
Relaþii telefon:  0728/048.066.
Vând teren intravilan, 3500
mp, situat în Popoveni, cu 23
m deschidere la strada prin-
cipalã, cu toate facilitãþle ºi în
condiþii avantajoase. Telefon:
0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intravilan.
Telefon: 0762/090.223; 0746/
068.061.
VÂND TEREN ZONA PASA-
RELA PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren intravilan 400 mp
situat în Segarcea, strada “Uni-
rii” nr. 29F (în spatele liceului),
cadastru ºi 3300 mp vie (par-
þial defriºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon: 0251/
428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi pomi
fructiferi + casã bãtrâneascã
pentru demolare, cu cadas-
tru fãcut la 11 km de Craiova –
intravilan. Cedez 4200 m2  tren
extravilan – pentru reparaþii
casã. Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând pãdure POPEªTI –
VÂLCEA. Telefon: 0766/
304.708.
Vând  teren zona Tribunal
Judeþean, str. “Iancu Jianu”.
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
vorul de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã având
toate facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
Vând teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard de
beton + construcþie 500 mp.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu
de Sus (600 mp de Lacul Tan-
chiºtilor), negociabil. Telefon:
0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9 TDI,
fabricaþie 2000, înmatriculatã
în Bulgaria. Preþ 3400 Euro
negociabil. Telefon: 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 negocia-
bil 2500 euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat 1800
E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând Opel Astra H, an  2007,
înmatriculat RO, preþ 5300
euro. Telefon: 0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD die-
sel, fab. 96 închidere centrali-
zatã, geamuri ºi oglinzi elec-
trice, climã, CD, 289.000 km,
înmatriculatã în Bulgaria, sta-
re de funcþionare, 700 euro,
negociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olan-
da, 1500 euro, negociabil.
Telefon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna Ter-
peziþa, 1 leu/kg. Telefon:
0760/191.641.
Plitã aragaz electric, masca
Mercedes 190D, radiator, roa-
tã completã ºi piese rezervã.
Telefon: 0251/598.518.

Vând canistrã aluminiu 20 litri,
ansamblu ax volan cu peda-
liere ºi contact cu cheie Dacia
1310 nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzãtoare
gaze sobã, reductor tub oxi-
gen. 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, Cimitir
Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, în-
rãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Tele-
fon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru trac-
tor U 45. Telefon: 0757/624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon: 0351/
410.939.
Vând gâºte albe (idem lebe-
de ca aspect) la 50 km de
Craiova, preþ 55 lei bucata.
Telefon: 0747/813.298; 0751/
299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc. Te-
lefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale. Tele-
fon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi beletris-
tice, timbre filatelice, serii
complete neºtampilate, Spa-
nia, Cuba, Iran, România. Te-
lefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu dimen-
siunile 0.5-1 m, 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. Telefon:
0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gãuri
pt. Opel Astra F Caravan, mon-
tate cauciucuri de iarnã mãri-
mea 175/65R 14. Preþ 100 lei/
buc. Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel Astra
F Caravan ºi 2 oglinzi exte-
rioare, 1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, steriliza-
tor rufe, tacâmuri, frigider. Te-
lefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia
noi, combinã muzicalã stereo
205 nouã, piei bovinã argãsi-
te, calculator pentru instruire
copii. Telefon: 0735/445.339.

Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burghierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: curcani,
gâºte, gãini ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), covor
persan 2/3 ºi lãzi de lemn
curate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, defec-
tã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S pneu-
mant 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 þeavã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon: 0749/
536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu feres-
tre 3  canate  lemn, uºã apar-
tament din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitri-
nã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pia-
ninã. Telefon: 0737/265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, diame-
tru 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 casni-
cã, simplã, acþionatã manual.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama 40
cm, monedã jubiliarã argint 25
gr, Carol I 1881, 300 euro.
Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã termi-
cã pe gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãldu-
rã instant apã caldã, ºimineu
pe lemne – cãrbuni, stare
bunã. Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
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Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, marca
Pocket 24 F, Italia. Telefon:
0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, ara-
gaz patru ochiuri, frigider
mare, mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon:
0724/014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi,
balcoane, subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, alternator
12V nou, delcou  motor Da-
cia nou. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen (mare)
ºi indicatoare norme deviz ºi
alte cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare 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 handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi
700 l stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând aparat de sudurã semi-
automat, flux argon, marca
Telelwin, plus mascã profesi-
onalã electronicã, preþ 1.500
lei ºi picamer marca Bosh
preforator ºi demolator la pre-
þul de 1.500 lei. Telefon: 0769/
880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin îmbunã-
tãþitã , parchet, geam termo-
pan, izolaþie interioarã. Preþ
62.000 lei. Telefon: 0743/
120.446.
Vând camerã cãmin Craiovi-
þa Nouã. Telefon: 0736/
429.876;  0758/937.083.
Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 0748/195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr dormitor sculptat, ca-
napea, fotolii mãsuþã hol. Te-
lefon: 0761/824.947.
Caut cumpãrãtor sau investi-
tor pentru o microfermã de
flori: trandafiri, zambile, frezii
ºi pepinierã pomi fructiferi,
culturã de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru închi-
riere sau transport de mãrfuri
diverse din judeþ sau þarã.
Posed Dacia Papuc cu 2 lo-
curi. Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede, tim-
bre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.
Cumpãr oglindã mare, NU
dreptunghiularã. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

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

Caut 1-2 colegi de aparta-
ment 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 con-
fortul, strada “A. I. Cuza”,
bloc M18E. Telefon: 0770/
784.539.
Închiriez apartament pen-
tru familie zona prefecturã.
Telefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Cofe-
tãrie Amaradia) 5 Euro mp.
Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere modificat în
4 camere, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter, acces
bilateral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, decoman-
date, ultracentral, etaj 2,
mobilat, liniºte ºi igienã
deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utila-
tã. 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.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bulevar-
dul „1 Mai”. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei ca-
mere G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate utili-
tãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Te-
lefon: 0757/082.201.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Tele-
fon: 0747/072.472.

DIVERSE
ASOCIAÞIA CADRELOR MI-
LITARE ÎN REZERVÃ DIN
M.A.I. “FILIALA DOLJ”
ROAGÃ PENSIONARII STA-
BILIÞI ÎN JUDEÞUL DOLJ
SÃ CONTACTEZE DIRECT
SAU TELEFONIC FILIALA
ÎN ZILELE DE MARÞI ªI JOI
ÎNTRE ORELE 9.00-13.00,
PENTRU NOI COMUNICÃRI.
TELEFOANE: 0351/462.842;
0251/590.242.
MEDICINÃ TRADIÞIONA-
LÃ CHINEZÃ! Tratament:
de prevenþie, curativ ºi de
completare a deficitului
în organism cu produse
S.N.B.A. Aparaturã medi-
calã pentru familie. Tele-
fon: 0724/512.304.
Profesor universitar pensionar,
doresc, contra retribuþie,
doamnã pentru companie ºi
îngrijire. Telefon: 0351/446.735,
între orele 12.00 – 17.00.

Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

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

CONDOLEANÞE
Condoleanþe transmit fami-
liei îndurerate de decesul
celui care a fost STOIAN
NICOLAE, un om minunat,
discret ºi a cãrei lipsã va fi
simþitã tot timpul. Nicoleta
Miulescu
Colectivul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj
este alãturi de domnul
procuror Stoian Gheorghe
la greaua încercare prici-
nuitã de decesul fratelui
sãu. Sincere condoleanþe!
Dumnezeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
Familiile Roºu, Dinculescu,
Pãunescu, Nãboiu, vecinii ºi
prietenii Popa Gheorghe º
Barbu Mihai regretã decesul
prematur al domnului Dan
Dobricã Miertescu, consilier
local în comuna ªimnic ºi
transmit familiei îndurerate,
profunde ºi sincere condo-
leanþe. Dumnezeu sã-l odih-
neascã în liniºte ºi pace! Fie-
i þãrâna uºoarã!

COMEMORÃRI
Azi, au trecut 7 ani de durere
ºi suferinþã de când ne-a pã-
rãsit, pentru totdeauna, scum-
pul nostru ION MURTAZA –
Pieleºti. Tati, fãrã tine casa este

pustie ºi golul din inimile
noastre nu se va mai umple
niciodatã! Nu te vom uita nici-
odata – Familia.
Gândul nostru se îndreaptã cu
durere la 6 sãptãmâni de la
trecerea în eternitate a dragei
noastre soþie ºi mamã, SO-
RESCU RODICA MARIANA,
magistrat la Curtea de Apel

Craiova. Alãturi de rude, co-
legi, prieteni, vecini ºi toþi ce
au cunoscut-o îi pãstrãm vie
amintirea fiinþei iubite, spiri-
tului nobil, sufletului devotat,
totalã dãruire pentru familie ºi
Justiþie pe care a slujit-o cu
devotament. Cornel soþ, Miha-
ela fiicã, o vom pãstra întot-
deauna în inimile noastre aºa
cum ne-a ocrotit cu întreaga
ei fiinþã creºtinã. Dumnezeu s-
o odihneascã în pace!
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Steaua are darul de-a renaºte câteodatã când
te-aºtepþi mai puþin, de-a scrie istorie când are
mai mici ºanse, de-a se autodepãºi în cel mai
bun moment. A fãcut-o ºi joi searã, când de la
un 0-2 fãrã prea multe comentarii la Amster-
dam, a dus dubla cu Ajax pânã la loviturile de
departajare, în urma unui joc entuziasmant prin
dãruire, încredere, întãrit prin caracterul de echi-
pã ºi concretizat prin valoarea individualã a unor
jucãtori. Absenþele de la mijloc (Bourceanu ºi
Pintilii – suspendaþi) s-au simþit, dar n-au ºi
contat neapãrat. Iar “gaura” lãsatã de Prepeliþã
a fost în cele din urmã umplutã de Filip, poate
eroul anonim al meciului. Jocul a ajuns însã în
prelungiri datoritã celui mai “neanonim” jucã-
tor al Stelei.

Pânã acolo, jocul a început sub semnul evi-
dentei pasivitãþi a adversarului. Steaua, în
schimb, a atacat poarta din start, a încercat sã
punã presiune, în ciuda absenþelor semnificati-
ve de la mijloc ºi a celei evidente din atac, Tatu
fiind doar la numãr pe teren. Ocazia realã din
prima jumãtate de orã a avut-o nedrept Ajax –
una dublã, în minutul 12, când olandezii parcã
n-au vãzut cã poarta e aproape goalã la nici
zece metri în faþa lor. ªansa mare a Stelei în pri-
ma parte a venit în minutul 33, la o indirectã de
la ºase metri, dupã o pasã la portar a olandezi-
lor. Rusescu a ratat ºi nici penalty n-a primit,
deºi mingea a pãrut sã atingã ºi o mânã din
zidul fãcut pe linia porþii. Dar cinci minute zidul
nu l-a mai salvat pe Vermeer la lobul lui Lato-

Cartonaºe galbene: Gardoº 7, Prepeliþã 41,
Filip 73 / Eriksen 32, de Jong 97, Poulsen 114.

Arbitru: Paolo Tagliavento (Italia).

Tãtãruºanu – Râpã,
Gardoº, Chiricheº, La-
tovlevici – Tatu (Pâr-
vulescu 77), Prepeliþã
(Filip 46), Tãnase (Ni-
kolici 66) – Popa, Ru-
sescu, Chipciu.

Antrenor: L. Re-
ghecampf.

Vermeer – van Rhijn,
Alderweireld, Moisan-
der, Blind – Poulsen, de
Jong, Eriksen – Cuenca
(Boerrigter 70), Sigthor-
sson (Schone 71), Fis-
cher (Serero 82).

Antrenor: F. de
Boer.

Steaua – Ajax 2-0
(4-2 la penalty-uri)

Stadion: “Arena Naþionalã”, spectatori: 38.000
Au marcat: Latovlevici 38, Chiricheº 76

La penalty-uri: 0-1 Eriksen, 1-1 Rusescu, ratare
Schone, 2-1 Nikolici, 2-2 de Jong, 3-2 Filip,

ratare Moisander, 4-2 Latovlevici.

Ajax a pãþit-o asemenea Valenciei

Steaua, revenire miraculoasã ºi calificare
la loviturile de departajare

Adversara “roº-albaºtrilor” din optimi: deþinãtoarea Ligii Campionilor, Chelsea Londra

vlevici, venit însã dintr-o pasã de geniu a lui
Chiricheº, care a traversat tot mijlocul terenu-
lui. 1-0 ºi dintr-o datã imposibilul parcã nu mai
era atât de imposibil.

Dupã pauzã, presiunea a crescut rapid spre
poarte lui Vermeer. Poate dacã exista ºi un ata-
cant, nu Tatu, lucrurile deveneau mult mai sim-
ple. Aºa, ocaziile au venit de la oricine altcine-
va. Iar ºansa mare de 2-0 a fost a lui Adi Popa,
care a nimerit bara de la marginea careului mare
în minutul 60. La cornerul rezultat, s-a vãzut
încã o datã cã lui Tatu i-ar fi folosit sã fie mãcar
puþin mai înalt. Problema înãlþimii s-a rezolvat
la intrarea lui Nikolici în locul lui Tãnase, cãpi-
tanul neputând termina meciul pe care promi-
sese cã-l rezolvã el. Dar Nikolici s-a dovedit
doar mai înalt, nu neapãrat ºi mult mai efi-
cient. Steaua a riscat însã tot ºi s-a mutat
practic în jumãtatea adversã cu toate arme-
le pe care le mai avea la dispoziþie. ªi cel
care dãduse super pasa pentru Lato, a ºi
marcat. Chiricheº a prins un ºut atomic de
la 25 de metri, sub barã, nelãsându-I nici o
ºansã lui Vermeer. Apoi, a venit rândul, nu,
nu atacantului, ci portarului sã salveze Stea-
ua: Tãtãruºanu a scos incredibil de pe linia
porþii, dupã ce îl salvase ºi bara în prealabil.

90 de minute s-au terminat ºi scenariul
Valencia se aducea tot mai mult în discuþie.
În prelungiri au fost ocazii, dar nu ºi goluri.
S-a ajuns astfel la loteria penalty-urilor,
unde oamenii lui Reghecampf au avut nervii

mai tari. Latovlevici a dat golul decisiv ºi a ca-
lificat-o pe Steaua în optimi pentru o dublã de
vis cu Chelsea. Care a evitat in extremis prelun-
girile cu Sparta Praga, deºi se impusese în Ce-
hia cu 1-0. Golul calificãrii a venit în minutul 92,
fiind opera belgianului Eden Hazard.

Chelsea se teme de Steaua
Londonezii sunt foarte precauþi înaintea

“dublei” împotriva echipei lui Reghecampf ºi
se aºteaptã la un adversar periculos, dupã per-
formanþa cu Ajax.

„Steaua va fi un adversar dificil. Când în-
torci un 2-0 ºi te califici, se dovedeºte cã eºti
echipã bunã. Va fi greu cu ei”, a spus Ryan
Bertrand pentru independent.co.uk.

„Vom fi foarte atenþi cu Steaua. Este o echi-
pã pe care o cunosc ºi sunt foarte periculoºi”,
a spus ºi antrenorul londonezilor, Rafa Beni-
tez (foto) în presa englezã.

Chiar ºi aºa, cãpitanul “albaºtrilor” nu vrea
sã lase loc de nici o surprizã, mai ales pentru cã
Europa League este un obiectiv extrem de im-
portant pentru englezi.

„Calificarea era un lucru obligatoriu pentru
noi, deoarece vrem sã câºtigãm aceastã com-
petiþie. Suntem dezamãgiþi cã am pãrãsit atât de
devreme Champions League iar acum obiectul
nostru principal este sã cucerim trofeul Europa
League”, a declarat capitanul lui Chelsea, John
Terry pentru The Sun.

 „Având în vedere presiunea cu care am jucat, dar ºi cantonamente-
le pe care le-am avut, eu zic cã e o victorie foarte importantã.

Am practicat un fotbal frumos, am încercat sã-i blocãm în zonele
periculoase, jucãtorii au alergat mult ºi per total au jucat foarte bine.
Toþi am crezut în ºansa noastrã. S-a vãzut acest lucru în ultimele
sãptãmâni. Nu ne dorim decât sã bucurãm oamenii care ne urmãresc la
stadion ºi la televizor. Oamenii trebuie sã-ºi dea seama cã facem lucruri
frumoase la Steaua.

Chiar miercuri am repetat penalty-urile. Ne-am dorit sã ajungem la
loviturile de departajare.

Dedic aceastã victorie tuturor steliºtilor, dar în special familiei
mele.”

Laurenþiu Reghecamf – tehnician Steaua

„În ultimele douã sãptãmâni fost am fãcut în toate felurile, cu ou ºi
cu oþet. Merit mai mult respect.

Ne-am pregãtit foarte bine în aceastã sãptãmânã. ªtiam ce fac, i-am
blocat foarte bine. Sperãm sã facem meciuri bune cu Chelsea.

Nu e o poveste a golului. Pur ºi simplu am fost inspirat sã fiu în acel
loc. Le mulþumesc fanilor, pentru sprijinul acordat.”

Vlad Chiricheº – fundaº Steaua

 „Când baþi cu 2-0 acasã porneºti ca favorit partida retur. Totul
mergea conform planului pânã când am primit primul gol. Am avut
timp sã revenim, dar l-am primit ºi pe al doilea ºi am ajuns la penalty-
uri. Am început loviturile de departajare cu moralul ridicat, dar cu

toþii ºtim cã sunt o loterie. Nu am avut destule informaþii despre
Steaua ºi asta ne-a costat calificarea.”

Kenneth Vermeer – portar Ajax

„Ne-am aºteptat ca Steaua sã punã presiune de la început, dar nu
a fost chiar aºa. Noi am avut prima ocazie mare, apoi am avut ºi alte
ºanse, dar nu am marcat. E o experienþã tristã pentru mine. Am avut
un avantaj de 2-0, trebuia doar sã marcãm un gol, dar nu ne-am ales
cu nimic. Cred cã am avut tactica potrivitã, dar asta e. Acum trebuie
ca jucãtorii sã-ºi revinã, campionatul e cel mai important, trebuie sã
ne concentrãm la el. Nu ne-am aºteptat sã pierdem, dar nu am jucat
rãu, asta e partea bunã. E o lecþie cã trebuie sã fii concentrat chiar
atunci când controlezi jocul. Steaua e o echipã foarte bunã. A avut ºi
douã absenþe importante astãzi. Cred cã poate merge ºi mai departe,
dar va avea în Chelsea un adversar foarte dificil în turul urmãtor. Le
doresc mult noroc.”

Frank de Boer – antrenor Ajax

„Nu ne aºteptam ca Steaua sã se califice. Nu am marcat, dar am
ajuns la penalty-uri ºi acolo nu se ºtie niciodatã ce se poate întâmpla.

Ajax a arãtat altfel decât la Amsterdam, Steaua a pus presiune pe
jucãtorii noºtri ºi asta le-a adus victoria. Avem o echipã tânãrã care
trebuie sã se maturizeze. Am vãzut niºte jucãtori buni la Steaua, tineri.
Le urez baftã cu Chelsea.”

Edwin van der Sar – fost portar Ajax

CUPA LIGII ANGLIEI – FINALA
Duminicã: Bradford (IV) – Swansea.
Partida se va juca pe arena londonezã

Wembley.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXVII-A
Sâmbãtã: Fulham – Stoke, Arsenal – As-

ton V., Norwich – Everton, Queens PR –
Man. United, Reading – Wigan, West Brom
– Sunderland.

Duminicã:  Man.  Ci ty  –  Chelsea ,
Newcastle – Southampton.

Luni: West Ham – Tottenham.
Partida Liverpool – Swansea, scor 5-0,

s-a disputat în devans weekend-ul trecut.
Clasament: 1. Man. United 65p, 2. Man.

City 53p, 3. Chelsea 49p, 4. Tottenham 48p,
5. Arsenal 44p, 6. Everton 42p, 7. Liverpo-
ol 39p, 8. Swansea 37p, 9. West Brom 37p,
10. Stoke 33p, 11. West Ham 30p, 12. Ful-
ham 29p, 13. Sunderland 29p, 14. Norwich
29p, 15. Southampton 27p, 16. Newcastle
27p, 17. Aston V. 24p, 18. Reading 23p, 19.
Wigan 21p, 20. Queens PR 17p.

BUNDESLIGA – ETAPA A XXIII-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Frei-

burg – Frankfurt.
Sâmbãtã: Bayern – Werder, Stuttgart –

Nurnberg, Hannover – Hamburg, Mainz –
Wolfsburg, Augsburg – Hoffenheim, Schal-
ke – Dusseldorf.

Duminicã: M’gladbach – Dortmund,
Furth – Leverkusen.

Clasament: 1. Bayern 57p, 2. Dortmund
42p, 3. Leverkusen 41p, 4. Frankfurt 37p,
5. Freiburg 34p, 6. Hamburg 34p, 7. Mainz
32p, 8. Hannover 30p,  9. Schalke 30p, 10.
M’gladbach 30p, 11. Werder 28p, 12. Stut-
tgart 28p, 13. Dusseldorf 27p, 14. Nurn-
berg 26p, 15. Wolfsburg 26p, 16. Hoffen-
heim 16p, 17. Augsburg 15p, 18. Furth 12p.

SERIE A – ETAPA A XXVI-A
Sâmbãtã: Palermo – Genoa.
Duminicã: Sampdoria – Chievo, Parma

– Catania, Bologna – Fiorentina, Atalanta
– Roma, Juventus – Siena, Cagliari – Tori-
no, Inter – Milan.

Luni: Udinese – Napoli, Lazio – Pescara.
Clasament: 1. Juventus 55p, 2. Napoli

51p, 3. Milan 44p, 4. Lazio 44p, 5. Inter 43p,
6. Fiorentina 42p, 7. Catania 39p, 8. Roma
37p, 9. Udinese 36p, 10. Parma 32p, 11. To-
rino 31p, 12. Sampdoria 29p, 13. Chievo
29p, 14. Cagliari 28p, 15. Atalanta 27p, 16.
Bologna 26p, 17. Genoa 25p, 18. Siena 21p,
19. Pescara 21p, 20. Palermo 19p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXV-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Bilbao

– Sociedad.
Sâmbãtã: Mallorca – Getafe, Zaragoza

– Valencia, Deportivo – Real Madrid, Bar-
celona – Sevilla.

Duminicã: Rayo – Valladolid, Celta – Gra-
nada, Atletico – Espanyol, Betis – Malaga.

Luni: Levante – Osasuna.
Clasament: 1. Barcelona 65p, 2. Atletico

53p, 3. Real M. 49p, 4. Malaga 42p, 5. Va-
lencia 40p, 6. Sociedad 37p, 7. Rayo 37p, 8.
Betis 36p, 9. Levante 34p, 10. Sevilla 32p,
11. Getafe 32p, 12. Espanyol 31p, 13. Valla-
dolid 30p, 14. Granada 26p, 15. Bilbao 26p,
16. Osasuna 25p, 17. Zaragoza 24p, 18. Cel-
ta 20p, 19. Mallorca 18p, 20. Deportivo 16p.

LIGUE 1 – ETAPA A XXVI-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Nice –

Reims.
Sâmbãtã: Rennes – Sochaux, Ajaccio –

Lille, Nancy – St’Etienne, Troyes – Bastia,
Evian TG – Montpellier, Valenciennes –
Toulouse.

Duminicã: Lyon – Lorient, Bordeaux –
Brest, Paris SG – Marseille.

Clasament: 1. Paris SG 51p, 2. Lyon
48p, 3. Marseille 46p, 4. Nice 42p, 5. St’E-
tienne 41p, 6. Rennes 40p, 7. Lorient 39p,
8. Montpellier 38p, 9. Bordeaux 38p, 10.
Lille 37p, 11. Valenciennes 33p, 12. Tou-
louse 32p, 13. Ajaccio 29p, 14. Sochaux
26p, 15. Bastia 26p, 16. Brest 25p, 17.
Reims 24p, 18. Evian 23p, 19. Troyes 19p,
20. Nancy 18p.

Sursa: gandul.info
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Invinsã în tur cu 2-0 pe “Meazza”,
CFR Cluj nu a avut nici joi vreo
ºansã cu Inter (0-3). Deºi ardelenii
n-au început tocmai rãu. Rui Pedro a
ratat însã din locul de unde marca cu
Braga (5), iar Maah n-a gãsit nici el
poarta dintr-un ºut cu efect (11).

LIGA EUROPA – “I6”-IMI DE FINALÃ – MANªA RETUR

InterInterInterInterInter, mult prea tare pentru CFR, mult prea tare pentru CFR, mult prea tare pentru CFR, mult prea tare pentru CFR, mult prea tare pentru CFR
Liverpool – Zenit 3-1 (în tur 0-2)
(Suarez 28, 59, Allen 43 / Hulk 19)
Hannover – Anji 1-1 (1-3)
(S. Pinto 70 / L. Traore 90+8)
Fenerbahce – BATE 1-0 (0-0)
(Baroni 45+1 pen.)
Olympiakos – Levante 0-1 (0-3)
(Martins 9)
Bordeaux – Dinamo Kiev 1-0 (1-1)
(Diabate 41)
Benfica – Leverkusen 2-1 (1-0)
(John 60, Matici 77 / Schurrle 75)
Chelsea – Sparta Praga 1-1 (1-0)
(Hazard 90+2 / Lafata 17)
Plzen – Napoli 2-0 (3-0)
(Kovarik 51, Tecl 74)
Rubin Kazan – Atletico 0-1 (2-0)
(Falcao 84)
Metalist – Newcastle 0-1 (0-0)
(Ameobi 64 pen.)
Genk – Stuttgart 0-2 (1-1)
(Boka 45, Gentner 58; la oaspeþi, Alexan-

dru Maxim a în ultimul sfert de orã)
Dnepr – Basel 1-1 (0-2)
(Selezniov 76 pen. / Schar 81 pen.)
Lazio – M’gladbach 2-0 (3-3)
(Candreva 10, Gonzales 33; ªtefan Radu

a fost integralist la capitolini)
Lyon – Tottenham 1-1 (1-2)
(Gonalons 17 / Dembele 90)

Cassano a scãpat ºi el singur, dar a
ratat (10), pentru ca apoi Inter sã
predea o nouã lecþie de contraatac,
din acelaºi capitol cu cele douã
predate în tur ºi pe care din nou
apãrarea CFR-ului n-a înþeles-o.
Alvarez cãtre Palacio, cursã de 50 de

metri ºi pasã pentru golul lui Guarin
(22). Genul de fazã perfectã pe care
marii fotbaliºti o fac sã parã simplã.
“Killer-ul” Palacio a fost oprit de
Felgueiras (35), pentru ca apoi Paulo
Sergio sã renunþe la un fundaº pentru
a-l introduce pe Kapetanos. Era însã
prea târziu. Ratãrile lui Hora (41) ºi
Sepsi (44) au arãtat cã nu avea sã fie o
nouã noapte magicã pentru clujeni, iar
minunea s-a transformat în dezastru,
când cel mai bun portar din grupele
Champions League s-a fãcut de râs ºi
a scãpat din mâini o minge, fãcându-i
cadou “dubla” lui Guarin (45).

În partea secundp, Hora (68, 72) ºi
Camora (76) au încercat sã reducã
diferenþa, dar eliminarea celui din
urmã (80) ºi golul lui Benassi (89) au
îngropat definitiv CFR-ul. Clujenii au
încheiat în genunchi cea mai glorioasã
campanie europeanã din istoria clubu-
lui. Peste ani o sã-ºi aminteascã doar
meciurile cu Braga, Galata ºi Man-
chester, nicidecum de dubla cu Inter,
în care CFR a fãcut doar umbrã
terenului.

Revenit dupã o accidentare, Cristi
Chivu a fost rezervã la Inter, tehnicia-
nul Andreea Stramaccioni preferând
sã nu-l forþeze.

Evoluþia entuziasmantã a lui Vlad Chi-
richeº, gol ºi “assist” contra lui Ajax, a
atras ºi atenþia site-ului de analizã fot-
balisticã whoscored.com. Astfel, funda-
ºul golgheter al Stelei a intrat în echipa
serii, cu o notã de 9,4, cu 0,4 mai puþin
decât performerul Thimanga (Genk).

Chiricheº, în echipa
idealã a rundei

Iatã echipa: Krul (Newcastle / 8,4) –
Gonul (Fenerbahce / 8,4), Chiricheº
(9,4), Cana (Lazio / 8,8), Tshimanga
(Genk / 9,8) – Guarin (Inter / 8,2), Ju-
cilei (Anji / 8,8), Gentner (Stuttgart /
8,7), Kovarik (Plzen / 8,6) – Suarez (Li-
verpool / 9), Cassano (Inter / 7,8).

Atletico, Liverpool
sau Napoli, afarã
din Europa!

Celelalte rezulatate
înregistrate joi searã:

Plzen – Fenerbahce
Benfica – Bordeaux
Anji – Newcastle
Stuttgart – Lazio
Tottenham – Inter
Levante – Rubin Kazan
Basel – Zenit
Steaua – Chelsea

Digi Sport 1
12:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSM Bucureºti – Oltchim
Râmnicu Vâlcea / 15:00 – FOTBAL –
Liga I: Concordia Chiajna – CS Turnu
Severin / 17:30 – FOTBAL – Liga I:
Ceahlãul – Pandurii / 20:00 – FOTBAL
– Liga I: CSMS Iaºi – Rapid / 23:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Barcelona –
Sevilla.

Digi Sport 2
14:45 – FOTBAL – Camp. Angliei:

Fulham – Stoke / 17:00 – FOTBAL –
Camp. Angliei: QPR – Man. United /
19:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Zaragoza – Valencia / 21:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Deportivo – Real
Madrid.

Digi Sport 3
16:30 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: CSU Sibiu – BC Timiºoara /
18:15 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: Veszprem – Atletico Madrid /
19:45 – POLO – Superliga Naþionalã:
Steaua – Dinamo / 21:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Ajaccio – Lille.

Dolce Sport
16:30 – RUGBY – Turneul celor 6

naþiuni: Italia – Þara Galilor / 19:00 –
RUGBY – Turneul celor 6 naþiuni:
Anglia – Franþa / 21:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Ajaccio – Lille / 23:00 –
TENIS ATP – Memphis (SUA): semifi-
nale.

Dolce Sport 2
19:30 – FOTBAL – Camp. Greciei:

Digi Sport 1
11:30 – POLO – Superliga Naþionalã: Steaua

– Dinamo / 13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Rayo – Valladolid / 15:30 – FOTBAL – Camp.
Angliei: Man. City – Chelsea / 18:00 –
FOTBAL – Liga I: Oþelul – Petrolul / 20:00 –
HANDBAL (M) – Cupa EHF: ªtiinþa Bacãu –
Beºiktaº Istanbul / 21:45 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Inter – Milan.

Digi Sport 2
13:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sampdoria

– Chievo / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Juventus – Siena / 18:00 – FOTBAL – Cupa
Ligii Angliei (finala): Bradford – Swansea /
20:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Atletico –
Espanyol / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Paris SG – Marseille.

Digi Sport 3
14:00 – RUGBY – Camp. Angliei: London

Irish – London Wasps / 16:00 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Atalanta – Roma / 18:00 –
HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Odorhei
– HCM Constanþa / 19:30 – HOCHEI – Liga
MOL: Miercurea Ciuc – Corona Braºov / 22:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Betis – Malaga.

Dolce Sport
13:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sampdoria

– Chievo / 16:00 – RUGBY – Turneul celor 6
naþiuni: Scoþia – Irlanda / 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Dinamo – Braºov.

Dolce Sport 2
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Juventus –

Siena / 18:00 – HANDBAL (M) – Camp.
Spaniei: Granollers – BM Villa de Bayo / 21:45
– FOTBAL – Camp. Italiei: Inter – Milan.

Panathinaikos – Heraklion / 21:30 –
TENIS ATP – Memphis (SUA): semifi-
nale.

TVR 1
17:00 – RUGBY – Cupa Europeanã a

Naþiunilor: Spania – România.
Eurosport
10:30 – BIATLON – CE Bansko

(Bulgaria): masculin-sprint / 11:30 –
SCHI ALPIN – CM Meribel (Franþa):
feminin-coborâre / 12:45 – SCHI ALPIN
– CM Garmisch Partenkirchen (Germa-
nia): masculin-coborâre / 13:45 – SCHI
FOND – CM Val di Fiemme (Italia):
feminin-pursuit / 14:30 – SCHI FOND –
CM Val di Fiemme (Italia): masculin ºi
feminin-sprint, procedeul clasic / 15:00
– SCHI FOND – CM Val di Fiemme
(Italia): masculin-pursuit / 16:30 –
SANIE – CM Soci (Rusia): dublu-manºa
a doua / 17:45 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE – CM Val di Fiemme (Italia):
masculin-DT 106 / 22:00 – BOX: Galã
Internaþionalã Liverpool (Anglia).

Eurosport 2
11:30 – SANIE – CM Soci (Rusia):

feminin-prima manºã / 13:00 – SANIE –
CM Soci (Rusia): feminin-manºa a doua
/ 15:00 – BIATLON – CE Bansko
(Bulgaria): feminin-sprint / 16:00 –
SCHI ACROBATIC – CM FIS (Ucraina):
sãrituri / 16:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Bayern Munchen – Werder
Bremen / 19:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Schalke – Dusseldorf.

Antena 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Braºov.
Sport.ro / Voyo.ro
13:30 – FOTBAL – Camp. Olandei:

Feyenoord – PSV Eindhoven / 15:30 –
FOTBAL – Camp. Olandei: Ajax Amsterdam –
Den Haag / 19:00 – FOTBAL – Camp. Belgiei:
Standard Liege – Genk.

Eurosport
10:45 – COMBINATA NORDICÃ – CM Val

di Fiemme (Italia): echipe-DT 106 / 12:00 –
SCHI ALPIN – CM Meribel (Franþa): feminin-
combinatã, coborâre / 13:00 – SCHI FOND –
CM Val di Fiemme (Italia): echipe-sprint / 14:00
– SCHI ALPIN – CM Garmisch Partenkirchen
(Germania): masculin- slalom uriaº, manºa a
doua / 15:00 – SCHI ALPIN – CM Meribel
(Franþa): feminin-super combinatã, slalom /
16:00 – COMBINATA NORDICÃ – CM Val di
Fiemme (Italia): Gundersen / 16:45 – SANIE –
CM Soci (Rusia): ºtafetã pe echipe / 17:30 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – CM Val di Fiemme
(Italia): echipe mixt-DT 106.

Eurosport 2
11:00 – SCHI ALPIN – CM Garmisch

Partenkirchen (Germania): masculin-slalom
uriaº, manºa întâi / 12:00 – BIATLON – CE
Bansko (Bulgaria): masculin-pursuit / 13:00 –
SANIE – CM Soci (Rusia): masculin-prima
manºã / 14:30 – SANIE – CM Soci (Rusia):
masculin-manºa a doua / 15:30 – BIATLON –
CE Bansko (Bulgaria): feminin-pursuit / 16:30 –
FOTBAL – Camp. Germaniei: M’gladbach –
Dortmund / 18:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Furth – Leverkusen.

Sâmbãtã Duminicã

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

LIGA I – ETAPA A XX-A

Meciul Gaz Metan – Gloria Bistriţa s-a jucat aseară

Sâmbătă
Concordia – CS Turnu Severin – ora 15.00 (Digisport 1)
Ceahlăul – Pandurii – ora 17.30 (Digisport 1)
CSMS Iaşi – Rapid – ora 20.00 (Digisport 1)

Duminică
Oţelul – Petrolul – ora 18.00 (Digisport 1)
Dinamo – FC Braşov – ora 20.00 (Antena 1)

Luni
Astra Giurgiu – Viitorul – ora 18.00 (Digisport 1)
„U” Cluj – Steaua – ora 19.30 (Dolcesport 1)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 20.30 (Digisport 1)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XIX- A

Steaua 19 15 2 2 46-15 47
Astra 19 11 4 4 40-21 37
Vaslui 19 10 5 4 30-18 35
Pandurii 19 10 5 4 30-25 35
CFR Cluj 19 9 5 5 37-24 32
Petrolul 19 8 7 4 27-17 31
Dinamo 19 8 6 5 30-23 30
FC Braşov 19 7 5 7 26-27 26
Rapid 19 7 5 7 21-22 26
Concordia 19 6 6 7 18-28 24
Oţelul 19 5 7 7 23-27 22
Mediaş 19 5 6 8 19-27 21
Viitorul 19 4 9 6 22-25 21
Ceahlăul 19 5 5 9 23-35 19
CSMS Iaşi 19 5 3 11 18-25 18
„U” Cluj 19 4 5 10 18-34 17
Severin 19 2 6 11 18-29 12
Bistriţa 19 2 6 11 13-36 12

6

5

4

* Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U”
Craiova organizează zilnic înscrieri la fot-
bal, pentru grupele de copii născuţi în
anii 2000, 2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament
Universitatea Craiova- Lunca.

Relaţii la tel:
0743167634  - Pâncu Bogdan

(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion

(2003)
0768855212 - antrenor David

Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieef

Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin Viorel

(2000)

O secundă a lipsit pentru Uni-
versitatea Craiova să lupte astăzi
pentru a egala în clasament liderul
CSM Oradea. Out-sider în meciul
din sala „Antonio Alexe”, Timba
Timişoara a făcut un meci exce-
lent, iar cu 8 secunde înainte de
final a punctat din afara semicer-
cului preluând neverosmil condu-
cerea pe tabelă, 78-77. Numai că
liderul a reacţionat prin cel mai bun
jucător al său, William Franklin,
care a luat în mâinile sale soarta
meciului şi printr-o acţiune perso-
nală a marcat chiar dacă era mar-
cat strâns, mingea trecând prin pla-
să chiar când sirena anunţa finalul.
Craiovenii îş i pot consolida însă
locul secund, în ultimul meci con-
siderat la îndemână din ultimele 8
rămase, contra unei alte echipe din
Ţinutul Secuiesc, după ce săptă-
mâna trec ută au învins pe BC
Mureş. Disputa din tur cu Csiksze-
reda Perla Harghitei Miercurea Ciuc
a fost primul disputat de o echipă

Singurul meci care se dispută
în Bănie în acest week-end este cel
al echipei de handbal masculin Uni-
versitatea Craiova. Băieţii lui Cos-
tin Dumitrescu sunt „vitregiţii ora-
şului”, alături de echipa de baschet
feminin neavând acces în Sala Po-
livalentă. Aflaţi pe locul 5 în liga
secundă, craiovenii întâlnesc as-
tăzi, de la ora 11.30, în Sala Spor-
turilor „Ion Constantinescu” echi-
pa HC Argeş Piteşti, ocupanta lo-
cului 3.  Echipa de volei feminin
SCM Craiova joacă astăzi, de la ora
11, în deplasare, în cadrul etapei a
15-a a Ligii Naţionale, contra for-
maţiei HC Roman. Cele două gru-
pări sunt vecine de clasament, pe
locurile 8-9, cu acelaşi număr de
puncte, 9. În tur, băcăuancele au
câştigat la Filiaşi cu 23-15, iar de
această dată vin după un meci în
care s-au descurcat onorabil în faţa

Doar handbaliştii joacă acasă
„galacticelor” de la Oltchim, pier-
dut joi seara, scor 22-29. Echipa
masculină de volei, ocupanta locu-
lui 2 în Divizia A1, evoluează as-
tăzi, de la ora 17, în deplasare, con-

tra lui Dinamo (locul 6), în timp
ce fetele de la SCM Universitatea
Craiova are meci la Târgu Mureş,
contra formaţiei de pe locul 7, as-
tăzi, de la ora 18.

Clasament

1. CS Municipal Oradea 23 19 4 42
2. Universitatea Craiova 22 17 5 39
3. Gaz Metan Mediaş 23 15 8 38
4. BC Timişoara 22 15 7 37
5. CSM Bucureşti 22 15 7 37
6. BC Mureş Tg. Mureş 22 15 7 37
7. “U” Mobitelco Cluj 22 15 7 37
8. CSU Asesoft Ploieşti 22 15 7 37
9. Energia Rovinari 22 11 11 33
10. CSU Atlassib Sibiu 22 11 11 33
11. BCM „U” Piteşti 22 10 12 32
12. CSS Giurgiu 22 8 14 30
13. Timba Timişoara 23 5 18 28
14. BC Miercurea Ciuc 22 3 19 25
15. Farul Constanţa 22 3 19 25
16. Dinamo Bucureşti 23 1 22 24

Universitatea Craiova a fost
la o secundă de posibilitatea
să egaleze liderul CSM Oradea

Programul
etapei
a 23-a:

CSM Oradea – Timba
Timişoara 79-78, Dinamo –
Asesoft – s-a jucat ieri,
Mobitelco – CSS Giurgiu s-a
jucat ieri, Atlassib – BC
Timişoara – astăzi, ora 16.30
(în direct la Digisport 3), BC
PH Csikszereda Miercurea
Ciuc – SCM Universitatea
Craiova – astăzi, ora 18, BCM
U Piteşti – Gaz Metan Mediaş
– astăzi, ora 18, Energia
Rovinari – Farul Constanţa –
astăzi, ora 20,

a municipalităţii în Sala Polivalentă
după inaugurarea acesteia şi s-a
încheiat cu vic toria băieţilor lui
Mandic, 77-66, după ce oaspeţii au
condus preţ de trei sferturi. A fost
ultimul joc pentru Miskovic, care
s-a accidentat grav în debutul par-
tidei şi nu s-a mai recuperat. Cra-
iova nu a pierdut în cele 7 jocuri
disputate în retur, în timp ce gaz-
dele au câştigat doar 3 meciuri în
acest sezon. În tur, Drăguşin (foto)
şi-a început seria de şase „double-
double”, reuşind 15 puncte şi 14
recuperări. SCM Craiova este fa-
vorită şi prin prisma tradiţiei, câş-
tigând 6 din cele 7 confruntări di-
recte.

Continuă
polemica între
Craiova şi Mureş

Team-managerul Universităţii
Craiova, Marius Toma, a reacţio-
nat după acuzele celor de la BC

Mureş în urma jocului de la Craio-
va din week-end-ul trecut, preşe-
dintele Lungu făcând diverse afir-
maţii considerate jigniri de Toma.
„Suntem clubul Primăriei Craiova
şi nu permitem jigniri şi abordări
cu aere de superioritate din partea
nimănui. Luptăm pentru câteva mii
de suporteri şi intervenţiile calom-

nioase ne deranjează şi ne irită.
Domnul Lungu a reacţionat la cald
şi a deraiat” a spus  Toma pentru
totalbaschet.ro. Într-o conferinţă
de presă, Cornel Lungu declara-
se: „Becalizarea fotbalului s -ar
putea să dăuneze Craiovei prin ati-
tudinea pe care o au cei de ac olo.
Craiova nu are echipă de neînvins,
au o rotaţie foarte scurtă, joacă
doar vreo 6 jucători, ceilalţi sunt
neesenţiali. Se utilizează tot felul
de tertipuri pentru a crea presiu-
ne, dincolo de atmosfera teribilă

creată de cei 4.000 de spectatori.

Emulaţia de la Craiova este fru-
moasă, dar unii spectatori mai stri-
gă «gol» la coş, iar galeria are trea-
bă cu Steaua ş i Dinamo”.  În
schimb, antrenorul Srecko Seku-
lovic a considerat că jocul a fost
pierdut sub panou: „Nu doar Ha-
bus sau Seals, care au fructif icat
atac urile, sau Dzambic, inamicul
numărul unu,  care i-a servit, au
fost princ ipalele puncte forte ale
craiovenilor, ci Drăguşin, care s-
a dovedit prea mare pentru Pălti-
nişanu sau Barro”.

 Alb-albaştrii, favoriţi
în Ţinutul Secuiesc


