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Primul

cotidian al

Olteniei

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. www.domeniulcoroanei.ro
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Parlamentul a hotărât să săr-
bătorim Ziua Limbii române.

- “Super mişto”, Popescule, eu
zic ca manifestarea să fie la “orele
doisprezece” într-o “locaţie OK”.

eveniment / 4

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, a anunţat, în şedinţa de ieri a Consiliu-
lui Judeţean Dolj, că bugetul instituţiei pe care o
conduce va fi aprobat la mijlocul lunii martie.
 Consilierii judeţeni au votat proiecte legate

de constituirea de comisii de evaluare a manage-
mentului unor instituţii subordonate  Consiliului
Judeţean Dolj sau de aprobare a bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pentru altele. Cel mai discutat pro-
iect de hotărâre a fost însă cel privind „aprobarea
utilizării excedentului bugetar al anului 2012 pen-

Centrul Cultural „Brâncuşi” şi Centrul
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Şeful Postului
de Poliţie Unirea
a refuzat şpaga
şi l-a denunţat pe
cel care i-a oferit-o

Un bărbat din c omuna doljeană
Moţăţei este cercetat penal pentru dare
de mită, după ce, ieri după-amiază, a
fost prins în timp ce îi oferea şefului
Postului de Poliţie Unirea 1.600 de lei
ca să obţină o soluţie favorabilă într-
un dosar în care era cercetat nepotul
său. Flagrantul delict a fost realizat de
ofiţerii Serviciului Judeţean Anticorup-
ţie Dolj şi procurorul desemnat de la
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj,
după ce poliţistul a anunţat că a fost
rugat cu şpagă.

tru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
în anul 2013”.
 Liderul de grup al PDL Dolj a cerut lămuriri cu

privire la sumele acordate Centrului acvatic şi de agre-
ment (678 mii lei) şi Centrului Cultural „Constantin
Brâncuşi” (801 mii lei), considerând că sunt mult prea
mari. Răspunsul a venit din partea vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Dolj, Cristinel Iovan, care a spus
că din punct de vedere legal ambele proiecte se înca-
drează în standardele de cost şi că suma pare una mare,
dar este posibil să mai scadă în urma licitaţiei.

Deschiderea oficială a celei de-a
XII-a ediţii a Târgului de Carte
GAUDEMUS (27 februarie – 3 martie)
are loc astăzi, ora 11.30, în foaierul
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.

Se deschide
Târgul de Carte
GAUDEAMUS!
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Judecãtorii Cristi Danileþ ºi Alina Ghica au fost
revocaþi ieri, în ºedinþa plenului Consiliului Superi-
or al Magistraturii, din calitatea de membri ai CSM.
Danileþ a fost revocat cu 14 voturi „pentru” ºi pa-
tru „împotrivã”, în vreme ce Ghica a fost revocatã
cu 11 voturi „pentru” ºi ºapte „împotrivã”. Tot ieri,
plenul CSM l-a desemnat pe judecãtorul Adrian
Bordea (reprezentantul ICCJ în Consiliu ºi singurul
candidat pentru acest post) în funcþia de vicepre-
ºedinte, cu 16 voturi „pentru” ºi o abþinere. Înain-
tea alegerii noului vicepreºedinte, reprezentanþii
Asociaþiei Magistraþilor din România (AMR) au
cerut retragerea candidaturii lui Adrian Bordea, so-
licitare ce a provocat dispute aprinse în CSM. La
ora când ºedinþa CSM a început, magistraþii de la
mai multe judecãtorii ºi tribunale din þarã au sus-
pendat ºedinþele de judecatã, aºa cum a solicitat
AMR, în semn de protest faþã de „pasivitatea”
manifestatã pânã acum de Plenul Consiliului toc-

mai cu privire la solicitãrile de revocare din funcþia
de membru al CSM a judecãtorilor Danileþ ºi Ghi-
ca, precizeazã Mediafax. Magistraþii Judecãtoriei
Slatina ºi Tribunalului Olt au suspendat ºedinþele în
jur de 15 minute. „La Tribunalul Olt am convenit
sã fie suspendate toate ºedinþele. Fiecare judecãtor
decide cât va þine suspendatã ºedinþa, însã probabil
vorbim de 15 minute. Eu, de exemplu, ar fi trebuit
sã intru în salã la ora 11.00, dar o sã intru la 11.15.
ªtiu cã ºi la Judecãtoria Slatina ºedinþele încep mai
târziu din acelaºi motiv”, a declarat judecãtorul
Gheorghe Biolan, de la Tribunalul Olt. Tot un sfert
de orã au fost suspendate ºedinþele de judecatã ºi la
Judecãtoria Suceava, purtãtorul de cuvânt al aces-
tei instanþe, judecãtorul Cãtãlin Brânzã, menþionând
cã „în loc de 8.30 s-a intrat la 8.45”. Adunarea
Generalã a Judecãtoriei Constanþa a decis ºi ea sã
suspende activitatea instanþelor de judecatã, ieri-
dimineaþã, de la ora 08.30 la 09.30. În schimb,

magistraþii Tribunalului Con-
stanþa au votat împotriva sus-
pendãrii activitãþii, astfel cã
ºedinþele au decurs normal, la
fel ca ºi la Curtea de Apel Con-
stanþa, unde solicitarea AMR
nici mãcar nu a fost pusã în dis-
cuþie. Potrivit judecãtorului Ali-
na Palancanu, Adunarea Gene-
ralã a Judecãtoriei Botoºani a
decis suspendarea cu o orã a
ºedinþelor de judecatã, magis-
traþii intrând în salã la ora 9.30.
La Judecãtoria Buzãu s-a intrat
la ºedinþe cu o întârziere de o
jumãtate de orã sau chiar o orã,
potrivit judecãtorului Leontin

Drãgulescu, citat de Mediafax. La Tribunalul ºi
Judecãtoria Sibiu doar o parte din magistraþi au
decis sã înceapã ºedinþele de judecatã cu o jumã-
tate de orã mai târziu, respectiv la ora 9.30. Potri-
vit purtãtorului de cuvânt al Tribunalului Sibiu,
Cornelia Prundaru, „a rãmas la latitudinea fiecãrui
judecãtor dacã vrea sã achieseze sau nu la aceas-
tã formã de protest”. Cel mai mult a durat protes-
tul la Judecãtoria Râmnicu Vâlcea, unde ºedinþele
au fost suspendate pânã la ora 10.00. Totodatã,
Adunarea Generalã a Judecãtorilor din cadrul Ju-
decãtoriei Râmnicu Vâlcea a dispus ca, dupã fi-
nalizarea ºedinþei CSM, sã fie fãcutã o nouã ana-
lizã a situaþiei existente ºi o nouã evaluare a atitu-
dinii care „se impune a fi asumatã”. Judecãtorul
Cristi Danileþ a declarat ieri, la începutul ºedinþei
CSM, cã a fost ameninþat cu revocarea încã din
luna decembrie a anului trecut dacã va vota altfel
decât Secþia de judecãtori a CSM: „Un lucru pe
care nu l-am dezvãluit public pânã acum, dar o
voi face, este cã am fost ameninþat cu revocarea
încã din luna decembrie. Mi s-a spus ferm de
cãtre mai mulþi colegi judecãtori cã dacã voi vota
altfel decât îºi doreºte Secþia de judecãtori voi fi
revocat. Am înþeles sã îmi asum acest vot ºi nu
regret nici o clipã alegerea pe care am fãcut-o”.
Acesta le-a explicat colegilor din CSM cã nu pot
decât sã respingã solicitarea de revocare a lui din
funcþia de membru al Consiliului, deoarece pro-
cedura care a avut loc la judecãtorii s-a desfãºu-
rat cu încãlcarea unor dispoziþii legale. El a invo-
cat ca argument numãrul insuficient de hotãrâri
ale judecãtoriilor pentru revocare ºi faptul cã în
sesizãrile de revocare trimise CSM de cãtre jude-
cãtorii trebuiau prezentate faptele de care este acu-
zat ºi atribuþiile încãlcate de el ca membru al CSM.

Judecãtorii Danileþ ºi Ghica, revocaþi din CSMJudecãtorii Danileþ ºi Ghica, revocaþi din CSMJudecãtorii Danileþ ºi Ghica, revocaþi din CSMJudecãtorii Danileþ ºi Ghica, revocaþi din CSMJudecãtorii Danileþ ºi Ghica, revocaþi din CSM
Camera a aprobat OUG
privind creºterea salariilor
inspectorilor ANI

Camera Deputaþilor a adoptat, ieri,
cu 219 voturi „pentru”, 50 de voturi
„împotrivã” ºi 13 abþineri, Ordonanþa
de Urgenþã a Guvernului nr.5/2013,
care prevede majorarea salariilor
angajaþilor Agenþiei Naþionale de
Integritate (ANI), cel mai mare salariu
al unui inspector de aici urmând sã
ajungã la 8.285 lei. Potrivit reprezen-
tantului Ministerului Justiþiei,
instituþie care a iniþiat aceastã
ordonanþã, salariile inspectorilor ANI
vor fi majorate astfel: salariul unui
inspector debutant va creºte de la
1.924 lei la 3.902 lei; salariul unui
inspector asistent va creºte de la 2.976
lei la 6.825 lei; salariul unui inspector
principal va creºte de la 4.375 lei la
7.555 lei; salariul unui inspector
superior va creºte de la 5.601 lei la
8.285 lei. Camera Deputaþilor este
prima Camerã sesizatã, Senatul fiind
camerã decizionalã.

Ponta: Eu sunt cu munca,
preºedintele Bãsescu este
cu bãgat strâmbe

Premierul Victor Ponta a refuzat
asearã, la reîntoarcerea din Danemar-
ca, sã comenteze afirmaþii fãcute de
preºedintele Traian Bãsescu cu douã
ore înainte, motivând cã „spre
deosebire de preºedintele Bãsescu, eu
am treabã. (...) Dacã nu aderãm la
Schengen acum, va fi o decizie politicã,
justificatã de politica internã dintr-un
stat sau altul. Sunt decis ca pânã în
ziua JAI sã fac eforturi diplomatice. (...)
Preºedintele face campanie electoralã
pentru alegerile din interiorul PDL. Mi
se pare un gest tipic pentru preºedinte-
le Bãsescu, dar anormal într-o
societate normalã. Primul-ministru al
Danemarcei a spus foarte sigur cã
susþine intrarea noatrã în Schengen,
cel francez a spus la fel. M-am întâlnit
cu prim-miniºtri din UE ºi niciunul
dintre ei nu  mi-a oferit argumentele pe
care le dã preºedintele Bãsescu pentru
intrarea în Schengen. (...) Eu sunt cu
munca, preºedintele Bãsescu este cu
bãgat strâmbe”.

Grupul parlamentar al PDL din
Camera Deputaþilor a depus, ieri,
în plenul acestei Camere,
moþiunea simplã pe tema Ol-
tchim, intitulatã „Guvernul Ponta,
fabricã de ºomeri”, a anunþat
viceliderul deputaþilor democrat-
liberali, Gheorghe Tinel. „Noi
cerem celor doi miniºtri incom-
petenþi, Chiþoiu (n.r. - Daniel
Chiþoiu, vicepremier ºi ministrul
Finanþelor), care de fapt este
groparul Oltchimului, ºi Vosga-
nian (n.r. - Varujan Vosganian,
ministrul Economiei), care ridicã
mâinile ºi spune cã nu are nici o
soluþie, sã îºi asume responsabili-
tatea pentru situaþia Oltchim,
cerem, de asemenea, premierului

PDL a depus moþiunea simplã
„Guvernul Ponta, fabricã de ºomeri”

la Camerã
Televiziunile nu vor mai putea di-

fuza imagini cu bãtãi între minori,
în ºcoli, ºi nu vor mai putea comu-
nica adresa paginii de Internet pe
care sunt postate asemenea imagini,
potrivit unei prevederi a unui pro-
iect de Decizie de modificare ºi com-
pletare a Codului audiovizualului,
adoptatã ieri de CNA. Proiectul de
Decizie mai prevede cã „secvenþele
violente din instituþiile de învãþãmânt
vor fi difuzate numai împreunã cu
punctul de vedere al conducerii ºco-
lii ºi cu acordul pãrinþilor ori al re-
prezentanþilor legali ai minorului.
Face excepþie situaþia în care radio-
difuzorul acþioneazã în interesul su-
perior al minorului, cu acordul pã-
rinþilor sau al reprezentanþilor legali

Fãrã filme erotice sau violente înainte
de ora 1.00, iar reality show-rile

devin programe de ficþiune
ai acestuia (...)”. Emisiunile de tip
reality show, ale cãror scenarii se
bazeazã pe fapte sau situaþii reale din
viaþa unor persoane, conþinând însã
ºi elemente de ficþiune, „se semna-
leazã, la început ºi la sfârºit, precum
ºi la reluarea dupã pauze publicitare,
prin menþiunea «Acest program este
o ficþiune»”, potrivit unei alte pre-
vederi din proiectul de Decizie, care
va intra în vigoare dupã publicarea
în Monitorul Oficial. Filmele eroti-
ce, horror, de o violenþã extremã ºi
programele sponsorizate de produ-
cãtorii de bãuturi spirtoase vor pu-
tea fi difuzate pe posturile TV nu-
mai de la ora 01.00 (faþã de ora 24.00
în prezent) pânã la ora 06.00, potri-
vit deciziei CNA de ieri.

Victor Ponta sã îºi cearã scuze
publice faþã de cei care lucreazã
acolo, faþã de familiile lor, faþã de
faptul cã i-a minþit în toatã
aceastã perioadã. Cerem prezen-
tarea rapidã a unui plan de
redresare ºi de privatizare a
companiei ºi, desigur, demararea
unei campanii internaþionale
pentru a gãsi investitori strate-
gici, pe care sã îi intereseze cu
adevãrat producþia la Oltchim ºi
nu distrugerea companiei în
favoarea unor producãtori din
aceastã parte a Europei, care ar fi
direct interesaþi de piaþa pe care o
are Oltchim, atât internã cât ºi
externã”, a punctat, luni, liderul
PDL, Vasile Blaga.

Preºedintele Traian Bãsescu a re-
acþionat asearã la declaraþiile fãcute
de premierul Victor Ponta ºi preºe-
dintele Senatului, Crin Antonescu, pe
tema scrisorii pe care acesta le-a tri-
mis-o în legãturã cu problema
Schengen. „(...) cunoscând cutume-
le în interiorul UE, am sugerat întâi
public, pe urmã în scris, premieru-
lui ºi preºedinþilor celor douã Came-
re, care sunt ºi conducãtorii alianþei
care deþine 70% în Parlament, câte-
va mãsuri care erau posibile (...).
Ceream desemnarea, nu încheierea
procedurii, pentru numirea procu-
rorului general ºi a ºefului DNA (...).

Al doilea lucru solicitat - ºi ar fi fost
un semnal extrem de serios - era
îndepãrtarea din Guvern a oricãrui
ministru care se aflã într-un proces
penal pe rol. (...) Am mai cerut sã
fie acelaºi termen de revocare pen-
tru parlamentari ca la orice alt cetã-
þean ºi sã se elimine ideea de dovezi
concludente cerute de Parlament în
situaþia în care se cere ridicarea imu-
nitãþii unui parlamentar. (...) Credeþi
cã statele membre UE nu-ºi pun pro-
blema - mã frate, da’ din ce e fãcut
ministrul ãla al Transporturilor (n.r.
– referire la Relu Fenechiu, acuzat
de DNA de abuz în serviciu cu con-

secinþe deosebit de grave) de sacri-
ficã ãºtia interesele þãrii pentru el?
Mã frate, câþi parlamentari
cu probleme de imunitate
sunt de trebuie sacrificat in-
teresul României pentru câþi-
va parlamentari? E foarte
greu sã-i faci pe partenerii
noºtri sã înþeleagã de ce nu
poþi desemna cu uºurinþã un
procuror general ºi un ºef
DNA, de ce nu te poþi lipsi
de un ministru cu dosar pe
rolul instanþelor, de ce nu poþi
face un stat care sã nu-i aºe-
ze deasupra legii”, a declarat

ºeful statului într-o conferinþã de
presã la Palatul Cotroceni.

Ponta ºi Antonescu, acuzaþi de limbaj dublu în problema Schengen
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Primul proiect se referã la
transformarea unei case parohiale
în centrul de zi pentru copii. Noul
cãmin va purta numele de „Anas-
tasia” ºi, dupã amenajare, va pu-
tea gãzdui 200 de copii care îºi
vor petrece aici orele de dupã
cursurile ºcolare. În documenta-
þia care a fost ataºatã la proiec-
tul de hotãrâre se precizeazã cã
lucrarea valoreazã 3,32 milioane

În ciuda neînþelegerilor pe
seama clãdirii Colegiului Naþi-
onal „Elena Cuza”, Arhiepisco-
pia Craiovei solicitã Primãriei
bani pentru a acoperi co-finan-
þãrile a patru proiecte pentru
care s-au obþinut deja finanþãri

europene. Autoritãþile locale
par sã fi trecut ºi ele cu vede-
rea discuþiile din varã ºi au în-
tocmit proiecte de hotãrâre pe
care le vor supune spre apro-
barea consilierilor municipali în
ºedinþa de mâine.

de lei, dintre care 2,67 milioane
de lei sunt cheltuieli eligibile. În
august 2011, s-a semnat un con-
tract de finanþare europeanã, prin
intermediul Programului Opera-
þional Regional urmând sã fie asi-
guraþi 2,62 milioane de lei. Însã
2% din valoarea proiectului tre-
buie sã fie suportatã de benefi-
ciar, motiv pentru care reprezen-
tanþii Arhiepiscopiei Craiova cer

acum de la municipalitate o sumã
de 59.010 lei.

Supraetajare
la Centrul
„Best-Life”

Autoritãþile locale sunt solicita-
te sã contribuie cu bani ºi pentru
centrul multifuncþional „Best-
Life”, destinat copiilor dezavanta-
jaþi social. Reprezentanþii Arhiepis-
copiei Craiova intenþioneazã sã îl
consolideze ºi sã îl extindã printr-
o supraetajare. Proiectul de moder-
nizare are o valoare, potrivit do-
cumentaþiei, de 3,6 milioane de lei,
dintre care 2,9 milioane de lei re-
prezintã cheltuieli eligibile. În luna
iunie 2011, s-a semnat un contract
de finanþare europeanã prin care
s-au primit 2,47 milioane de lei,
fonduri nerambursabile. Reprezen-
tanþii Arhiepiscopiei susþin cã, pen-
tru a se putea implementa, este ne-
voie sã asigure o co-finanþare de
58.117 de lei din fonduri proprii.
Autoritãþile bisericeºti spun cã nu
dispun de aceºti bani ºi cer sprijin
de la municipalitate.

Centru pentru
vârstnici, în fostul
cãmin preoþesc
„Renaºterea”

Fostul cãmin preoþesc „Renaº-
terea”, care se gãseºte în centrul
Craiova, în apropierea Catedralei
Mitropolitane „Sfântul Dumitru”,

este ºi el convertit într-un centrul
social pentru persoane vârstnice.
Reprezentanþii Arhiepiscopiei Cra-
iovei susþin cã s-a semnat un con-
tract de finanþare europeanã, în
iunie 2012, primindu-se o sumã
de 3,1 milioane de lei, fonduri ne-
rambursabile prin intermediul ace-
luiaºi program, POR. Ca ºi la pre-
cedentele proiecte, beneficiarul
este obligat sã suporte 2% din
valoarea totalã a proiectului, res-
pectiv 63.413 lei, bani pe care Ar-
hiepiscopia spune cã nu îi are ºi îi
solicitã acum de la bugetul local.
Centrul ar urma sã fie refãcut în
decurs de 20 de luni, iar în incin-
ta lui vor fi îngrijiþi 44 de bãtrâni
fãrã posibilitãþi materiale.

Biserica din
cimitirul Dorobãnþia
va fi restauratã

Cel mai scump proiect pen-
tru care reprezentanþii Arhiepis-

copiei Craiovei solicitã bani de
la buget este cel de refacere a
Bisericii „Sfântul Nicolae – Do-
robãnþia”, care se gãseºte în ci-
mitirul cu acelaºi nume. Potrivit
proiectului de hotãrâre, se inten-
þioneazã consolidarea ºi restau-
rarea acestei bisericii, care ar
urma sã fie inclusã în circuit
turistic fiind vorba de un monu-
ment istoric de categoria B, cti-
toria fiind destul de veche, ridi-
catã între anii 1782-1793. Valoa-
rea totalã a acestui proiect este
de 6,1 milioane de lei, dintre care
4,71 milioane de lei reprezintã fi-
nanþarea europeanã care a fost
obþinutã pentru aceastã lucrare,
contractul fiind semnat în no-
iembrie 2012. Arhiepiscopia Cra-
iovei este obligatã însã sã supor-
te 2% din aceastã valoare, adicã
95.549 de lei, bani pe care, de
asemenea, îi solicitã de la buge-
tul local.

LAURA MOÞÎRLICHE

Autoritãþile locale au actualizat lista
de prioritãþi pentru locuinþele destinate
familiilor evacuate ºi o supun spre apro-
bare consilierilor municipali, în ºedinþa
de mâine. Potrivit proiectului de hotã-
râre, este vorba de 63 de dosare, din 65
câte au fost luate în calcul, care au fost
admise, calculându-li-se ºi procentajul.
Dintre acestea, cinci dosare au fost de-
puse numai în cursul anului 2012, fãrã
ca titularii acestora sã mai fie nevoiþi sã-
ºi actualizeze actele. Pe primele poziþii
se gãsesc douã familii, care au totalizat

52 de puncte, lista fiind închisã de o
familie care a acumulat 4 puncte. La
baza calculãrii punctajului stau patru cri-
terii: unul se referã la numãrul de per-
soane care locuiesc într-o camerã, la
numãrul de copii pe care îl deþine o fa-
milie, la starea de sãnãtatea pe care o au
membrii familiilor ºi cuantumul venitu-
lui mediu net lunar pe membru de fami-
lie. În proiect nu se precizeazã când ºi
unde vor primi locuinþe titularii aflaþi pe
aceastã listã.

LAURA MOÞÎRLICHE

De ieri, locuitorii din municipiul
Calafat beneficiazã de un serviciu local
pentru eliberarea ºi evidenþa paºapoarte-
lor. Serviciul Public Comunitar din
Calafat va înregistra cererile depuse
pentru obþinerea paºapoartelor simple ºi
electronice ºi tot aici vor fi eliberate
aceste documente.

Deschiderea oficialã a avut loc în
prezenþa prefectului de Dolj, care a

inaugurat sediul împreunã
cu primarul municipiului
Calafat, Mircea Guþã. La
deschidere au fost prezente
mai multe oficialitãþi locale.
Primul cetãþean din Calafat
care ºi-a depus actele
pentru a dobândi un
paºaport electronic a fost
Doru Mituleþu, viceprima-
rul municipiului Calafat.

Biroul nou înfiinþat
figureazã pe strada „Tudor
Vladimirescu” nr. 24 (în
incinta Primãriei Calafat),
unde va ºi funcþiona
punctul de lucru. Preluarea

cererilor ºi eliberarea paºapoartelor se
va face în zilele de joi, între orele 9.30-
14.30, o datã la douã sãptãmâni,
începând cu data de 28 februarie 2013.

Înfiinþarea serviciului a fost aprobatã
prin ordin al Prefectului judeþului Dolj,
Centrul urmând sã deserveascã nu doar
cetãþenii din Calafat, ci ºi pe cei din
localitãþile învecinate.

CRISTIAN RUDÃREANU

A fost inaugurat Oficiul
pentru Eliberarea Paºapoartelor Calafat

Democrat-liberalul Dan Daºoveanu va
ajunge pe bãncile Consiliului Local Mu-
nicipal Craiova. Fiind urmãtorul ales pe
listele supleante, acesta îi va lua locul
lui Mãrinicã Dincã, care a devenit între
timp senator. Pe ordinea de zi se aflã un
proiect de hotãrâre prin care se propu-
ne validarea mandatului acestuia. Dan

Daºoveanu preia, de asemenea, ºi locu-
rile pe care Mãrinicã Dincã le deþinea în
comisii, ºi anume la Comisia I Buget, în
Consiliul de administraþie al Colegiului
Naþional „ªtefan Velovan”, al ªcolii Gim-
naziale „Traian” ºi Grãdiniþei cu program
normal „Axia”.

LAURA MOÎRLICHE
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ªeful Postului de
Poliþie Unirea i-a anunþat
pe ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie
Dolj, în cursul zilei de
luni, cã i s-a oferit
ºpagã pentru a soluþiona
favorabil un dosar pe
care îl avea în lucru,
Mai precis, potrivit
comisarului ºef Ionel
Gone, ºeful SAJ Dolj,
un doljean i-a promis
2.000 – 2.500 de lei ca sã-l scoatã
de sub urmãrire pe nepotul sãu,
cercetat penal pentru conducerea
unui autovehicul pe drumurile
publice fãrã a avea permis de
conducere. În baza denunþului
poliþistului, agent Cãtãlin Cicã, a
fost înregistrat un dosar la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj, iar
ieri a fost organizat flagrantul, chiar
în sediul Postului de Poliþie Unirea.

Marin Pelea, din comuna Moþãþei ºi
nepotul sãu, Vasile Icã, din comuna
Unirea, au fost invitaþi la Post, iar în
momentul când Pelea i-a înmânat
poliþistului 1.600 de lei, cerându-i
sã-i ierte nepotul, echipa operativã
ºi-a fãcut apariþia. Pelea a fost adus
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj pentru audieri, urmând ca la
final procurorul de caz sã dispunã
mãsurile necesare.

Un bãrbat din comuna doljeanã Moþãþei este cercetat penal pen-
tru dare de mitã, dupã ce, ieri dupã-amiazã, a fost prins în flagrant în
timp ce îi oferea ºefului Postului de Poliþie Unirea 1.600 de lei ca sã
obþinã o soluþie favorabilã într-un dosar în care era cercetat nepotul
sãu. Flagrantul a fost realizat de ofiþerii Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj ºi procurorul desemnat de la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, dupã ce poliþistul a anunþat cã a fost rugat cu ºpagã.

ªeful Postului de Poliþie Unirea
a refuzat ºpaga ºi l-a denunþat

pe cel care i-a oferit-o

La termenul de luni, 25 februarie
a.c., al procesului în care fostul gre-
fier al Curþii de Apel Craiova, Ion Vic-
tor Toader, este judecat pentru trafic
de influenþã, magistraþii i-au menþinut
bãrbatul arestarea preventivã. Fostul
grefier a fost arestat preventiv pe 10
noiembrie 2012 ºi a fost trimis în ju-
decatã de procurorii DNA Craiova
pentru trafic de influenþã în formã con-
tinuatã, patru infracþiuni de fals mate-
rial în înscrisuri oficiale ºi sustragere
ºi distrugere de înscrisuri. În acelaºi
dosar, Anca Constanþa Buluz, persoa-
nã fãrã calitate oficialã, este acuzatã

de infracþiunea de cumpãrare de influ-
enþã, iar cea de-a treia inculpatã din
dosar, Domnica Daniela Creþu, avo-
cat în cadrul Baroului Gorj, este jude-
catã pentru complicitate la infracþiu-
nea de cumpãrare de influenþã.

Procurorii au reþinut în rechizitoriu
faptul cã în perioada 2011-2012, Toa-
der a cerut 40.500 euro, din care a
primit efectiv 29.500 de euro de la 13
persoane, majoritatea de etnie romã,
susþinând cã banii îi va da judecãtori-
lor care vor adopta soluþii favorabile.
În plus bãrbatul îi promisese unuia din-
tre „clienþi” cã-i va obþine certificat

medico-legal din care sã rezulte lipsa
discernãmântului pentru a nu rãspun-
de penal, în timp ce pentru altul se an-
gajase sã obinã permis de conducere.
„În acest scop, Toader Ion-Victor a
emis în fals 3 certificate de grefã din
care rezulta cã una dintre persoanele
de la care a primit banii a formulat
contestaþie în anulare împotriva unei
hotãrâri de condamnare cu închisoa-
re, pentru ca respectiva persoanã sã
nu execute pedeapsa. De asemenea,
inculpatul a mai sustras dintr-un do-
sar penal aflat pe rolul Curþii de Apel
Craiova un raport de expertizã psihi-
atricã pe care l-a falsificat menþionând
în fals cã persoana respectivã nu are
discernãmânt”, au comunicat procu-
rorii DNA Craiova.

Anca Constanþa Buluz i-a dat lui
Toader 5.000 de euro ca sã intervinã
pe lângã magistraþii Curþii de Apel ºi
sã-i obþinã achitarea, întrucât fusese
condamnatã de judecãtorii Tribunalu-
lui Gorj la 3 ani de închisoare cu sus-
pendare pentru înºelãciune cu conse-
cinþe deosebit de grave. Avocata Dom-
nica Daniela Creþu este acuzatã cã s-a
ocupat de intermedierea relaþiilor din-
tre Buluz ºi Toader.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
menþinut, luni, arestarea preventivã a fos-
tului lor coleg, grefierul Ion Victor Toader,
trimis în judecatã la sfârºitul anului trecut

pentru trafic de influenþã. Bãrbatul este
dupã gratii de pe 10 noiembrie 2012, iar
urmãtorul termen de judecatã, pe fond, a
fost stabilit pe 29 martie a.c.

Arest menþinut pentru fostul grefier al Curþii
de Apel Craiova judecat pentru trafic de influenþã

Reamintim cã marþi, 1 februa-
rie 2011, poliþiºti din cadrul BCCO
Craiova, în colaborare cu poliþiºti
de la SCCO Mehedinþi, sprijiniþi de
„mascaþii” din cadrul IPJ Dolj, to-
tul sub coordonarea procurorului
de caz din cadrul DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, au descins
la mai multe locuinþe ale romilor
de pe strada “Râului” din Craiova,
dar ºi în alte locaþii, fiind ridicaþi
Victor Sîrbu (36 de ani), Zaharia
Radu zis “Tohari” (40 de ani), To-
micã Mihai zis “Tomil” (23 de ani),
Florin Radu, în timp ce din muni-
cipiul Drobeta-Turnu Severin, ju-
deþul Mehedinþi, a fost “sãltat” un
alt membru al grupului, Ovidiu Va-
sile Petcu (27 de ani), toþi cinci fi-
ind arestaþi preventiv de pe 2 fe-
bruarie a.c. Mihai Dan Podaru (25

de ani) ºi Marian Mihai (32 de ani)
nu au fost gãsiþi de poliþiºti, pe nu-
mele lor fiind emise ulterior man-
date de arestare în lipsã, în timp
ce Ionuþ Logoviceanu a fost cer-
cetat în stare de libertate.

În urma percheziþiilor, poliþiºtii
au gãsit o unitate de calculator în
care erau salvate matriþele banc-
notelor ce se falsificau, un scan-
ner ºi o imprimantã performante
utilizate la contrafacerea bancno-
telor autohtone ºi 14 bancnote con-
trafãcute din cupiurile de 100 lei,
500 lei, 200 euro ºi 500 euro. Pro-
curorii craioveni din cadrul DII-
COT au stabilit cã afacerea a fost
pusã la cale ºi era condusã de Sîr-
bu, “fabrica de bani” funcþionând
în casa lui Marian Mihai. La sfâr-
ºitul lunii aprilie 2011, procurorii

DIICOT au trimis în judecatã, în
total, opt inculpaþi, dintre care trei
în lipsã, iar pe 21 iunie 2011, Tri-
bunalul Dolj i-a condamnat pe Flo-
rin Radu, Mihai Tomicã ºi Petcu
Vasile Ovidiu. Primul a primit 5 ani
de închisoare, iar Tomicã ºi Petcu
– câte 5 ani ºi 6 luni de închisoare.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
dispus disjungerea cauzei ºi jude-
carea separat a celorlalþi cinci in-
culpaþi, procesul finalizându-se pe
8 decembrie 2011, când s-a pro-
nunþat sentinþa. Instanþa i-a gãsit
vinovaþi pe toþi cei trimiºi în jude-
catã pentru falsificare de monedã
ºi i-a condamnat la pedepse cu în-
chisoarea, însã aceºtia au fost achi-

taþi pentru comiterea infracþiunii de
furt. Astfel, Victor Sîrbu, coordo-
natorul reþelei, a primit 5 ani ºi 6
luni de închisoare, iar judecãtorii
i-au menþinut starea de arest. Za-
haria Radu a primit tot 5 ani ºi 6
luni închisoare ºi rãmâne în conti-
nuare dupã gratii, iar Mihai Dan Po-
daru a fost condamnat la pedeap-
sa de 5 ani închisoare, ºi faþã de el
fiind menþinutã starea de arest.

Marian Mihai a primit 5 ani ºi 6
luni închisoare, iar Ionuþ Adi Lo-
goviceanu – 5 ani de detenþie.

Cu toþii au fãcut apel, cel dintâi
fiind soluþionat dosarul cu Sîrbu ºi
ceilalþi patru inculpaþi, pe 28 sep-
tembrie 2012. Judecãtorii de la Cur-
tea de Apel Craiova au decis ca pa-
tru dintre inculpaþi, Sîrbu, Radu,
Mihai ºi Podaru sã primeascã fie-
care câte cinci ani de închisoare,
în timp ce Logoviceanu a obþinut
3 ani de închisoare cu suspendare
pe un termen de 5 ani. ªi procuro-
rii, ºi inculpaþii au fãcut recurs. Pe
21 februarie 2013 Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a respins recur-
surile ca fiind nefondate, a consta-
tat cã cei patru inculpaþi care au
pedepse cu executare sunt încar-
ceraþi astfel cã s-a scãzut din pe-
deapsã durata arestãrii preventive
de pe 1 februarie 2011 pânã pe 21
februarie 2013.

În ceea ce-i priveºte pe Florin
Radu, Mihai Tomicã ºi Petcu Vasi-
le Ovidiu, apelurile lor au fost
respinse ca nefondate de Curtea de
Apel Craiova pe 9 februarie, iar in-
culpaþii au fãcut deja recurs.

Cinci dintre romii din Craiova – membri ai
grupãrii de pe strada “Râului”, care se ocupa
cu contrafacerea ºi plasarea de bancnote false
în judeþul Dolj – au fost condamnaþi definitiv la
închisoare în acest dosar. Sentinþa a fost pro-
nunþatã de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie la

sfârºitul sãptãmânii trecute. Ceilalþi trei incul-
paþi mai au drept de recurs, dupã ce, luna aceas-
ta, Curtea de Apel Craiova le-a respins apeluri-
le. Cu excepþia unuia singur, toþi ceilalþi membri
ai grupului au primit câte cinci ani sau cinci ani
ºi ºase luni de închisoare cu executare.
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MIRCEA CANÞÃR

În decembrie 2009, imediat dupã
deznodãmântul alegerilor prezidenþi-
ale, Radu Berceanu, pe atunci sena-
tor, lider al organizaþiei judeþene Dolj
a PDL, ministru cu mai multe porto-
folii, a spus câteva lucruri la sediul
Prefecturii Dolj, parcã în Sala Ora-
ºelor. Nu multe, dar cinice toate. Le-
gat de schimbarea ºefilor serviciilor
deconcentrate, fiindcã mai dãinuiau
unii din vreme coaliþiei pedelisto-so-
cial-democrate, verdictul a sunat ast-
fel: „Ai noºtri sunt mai buni”. A
reverberat o vreme cugetarea, dar
schimbãrile s-au operat în doi timpi ºi
trei miºcãri. Fãrã comentarii de pri-

sos. Încât sãrbãtorile de iarnã i-au
prins „pe cei mai buni” instalaþi în
funcþii de decizie. Cum îºi doriserã.
Cât a fost de bine ºi cât a fost de rãu
în toatã aceastã tevaturã n-are rost
sã mai comentãm, mai ales cã de-a
lungul timpului s-au spus destule. Cum
astãzi, 27 februarie a.c., este progra-
matã o ºedinþã a Colegiului prefectu-
ral cu o ordine de zi „ca sã fie”, douã
instituþii din cele trei amintite a pre-
zenta informãrile cerute au în frun-
tea lor, în continuare, pe cei desem-
naþi de conducerea PDL Dolj, respec-
tiv pe doamna Monica Mateescu, di-
rector executiv la Agenþia pentru Pro-

tecþia Mediului Dolj, ºi pe Gheorghe
Marinescu, comisar-ºef la Comisaria-
tul Judeþean pentru Protecþia Consu-
matorilor Dolj. Nu ne hazardãm în a
le comenta competenþa, dar le adu-
cem aminte doar cã au fost desem-
naþi pe aliniament strict politic ºi even-
tuala lor atestare pe funcþii ulterioa-
rã, dacã s-a fãcut, s-a produs în cir-
cumstanþe mai mult decât discutabile.
Branºat la ceea ce spunea Radu Ber-
ceanu, „ai noºtri sunt mai buni”. Pânã
aici, nimic nou, practici ºtiute. Nedu-
merirea care persistã este alta: când
la Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj s-a fãcut o reducere de personal,

criteriile avute în vedere de Monica
Mateescu au fost sau nu politice? În-
trebarea aceasta probabil nu tulburã
somnul ºi nici nu-i va fi pusã de vre-
melnicul reprezentant al Guvernului în
teritoriu. Fireºte, nu ne-ar mira sã
aflãm cã pentru o perioadã de timp
doamna Monica Mateescu a devenit...
liberal. Aºa simþise în permanenþã, de
fiorul liberal e vorba, dar nu putea eva-
da de sub umbrela pedelistã. Cât îl pri-
veºte pe Gheorghe Marinescu, dispo-
nibilitatea politicã a acestuia este po-
livalentã. Ultima datã parcã era pe la
UNPR. Dar temporar.  Ce spunea
Radu Berceanu în 2009?

Preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa, a
anunþat în ºedinþa de ieri cã
bugetul instituþie pe care o con-
duce va fi aprobat la mijlocul
lunii martie. Termenul legal din
momentul apariþiei în Monito-
rul Oficial este de 45 de zile,
dar autoritãþile judeþene o sã
grãbeascã puþin acest proces
pentru ca primarii sã poatã sã
îl supunã ºi ei cât mai repede
votului consilierilor locali. „De
luna viitoare vom putea vorbi
despre buget. La nivel naþio-
nal, el a apãrut în Monitorul
Oficial, iar din acest moment
curg 45 de zile în care sã apro-
bãm bugetul ºi în care sã îl
aprobe ºi celelalte unitãþii ad-
ministrativ-teritoriale. O sã
grãbim acest proces ºi proba-
bil la jumãtatea lunii martie o
sã intrãm cu bugetul în Consi-
liul Judeþean Dolj”, a declarat
Ion Prioteasa.

Lucian Dindiricã,
lãudat de liderul
de grup al consilierilor
judeþeni PDL Dolj

Un punct de pe ordinea de
zi care a adus zâmbete pe
buze celor prezenþi în salã a
fost legat de aprobarea buge-
tului de venituri ºi cheltuieli al
activitãþii autofinanþate pe anul
2013 al Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.
Liderul de grup al PDL Dolj,
Alexandru Brezniceanu, a þi-
nut sã îl felicite pe directorul
acestei instituþii, Lucian Din-
diricã. Atitudinea lui Alexan-

Ieri, la Consiliul Judeþean Dolj a
avut loc ultima ºedinþa dinainte de a
avea pe masã bugetul pe anul 2013.
Consilierii judeþeni au votat proiecte
legate de constituirea de comisii de
evaluare a managementului unor in-
stituþii subordonate Consiliului Jude-

þean Dolj sau de aprobare a bugetului
de venituri ºi cheltuieli pentru altele.
Cel mai discutat proiect de hotãrâre
a fost însã cel privind „aprobarea uti-
lizãrii excedentului bugetar al anului
2012 pentru finanþarea cheltuielilor
secþiunii de dezvoltare în anul 2013”.

dru Brezniceanu a fost una
uºor neînþeleasã, poate ºi pen-
tru cã în ultimii ani nici un con-
silier judeþean PDL Dolj nu a
avut cuvinte de laudã la adre-
sa unui director al PSD. Toa-
te problemele ridicate de Ale-
xandru Brezniceanu – perti-
nente, de altfel – au fost puse
pe un alt ton, arãtând cã aces-
ta este un om cu experienþã ºi
echil ibrat .  Toatã lumea se
obiºnuise cu mult mai furtuno-

sul ªtefan Stoica, deputat prin
redistribuire începând cu acest
mandat, care de multe ori nu
era coerent ºi nu avea nici ar-
gumente.

Investiþiile Consiliului
Judeþean Dolj
se încadreazã
în standardele de cost

De exemplu,  Alexandru
Brezniceanu a cerut lãmuriri

cu privire la sumele acordate
Centrului acvatic ºi de agre-
ment (678 mii lei) ºi Centru
Cultural „Constantin Brân-
cuºi” (801 mii lei), conside-
rând cã sunt mult prea mari.
„Nu am nimic împotriva aces-
tor proiecte, dar mi se pare
cam mare suma, fiind vorba
doar de studii, documentaþie,
asistenþã tehnicã”, a spus Ale-
xandru Brezniceanu. Rãspun-
sul a venit din partea vicepre-

ºedintelui Consiliului Judeþean
Dolj, Cristinel Iovan, care a
spus cã din punct de vedere
legal ambele proiecte se înca-
dreazã în standardele de cost
ºi cã suma pare una mare, dar
este posibil sã mai scadã în
urma licitaþiei. «Ne aflãm într-
un moment în care facem do-
cumentaþii tehnice pentru a
aplica la diferite mãsuri ale
Uniunii Europene. Centrul ac-
vatic ºi de agrement este un

proiect tehnic care presupune
soluþii complexe. Pentru Cen-
trul Cultural „Constantin Brân-
cuºi” avem deja un studiu de
fezabilitate, proiectul este de-
pus la ADR Sud-Vest Oltenia
pe o mãsurã de turism ºi agre-
ment ºi sperãm sã fie eligibil
ºi sã obþinem finanþarea euro-
peanã pentru el. Costurile se
încadreazã în standardele de
cost prevãzute de legislaþia în
vigoare de pânã la 3% din va-
loarea investiþiei. Aceste sume
reprezintã o valoare maximã
care va fi scoasã la licitaþie ºi
în funcþie de ofertanþi acest
plafon poate sã mai scadã», a
explicat Cristinel Iovan.

„Nu ratãm
nici un program
al Uniunii Europene
care este lansat”

La acelaºi punct de pe or-
dinea de zi a intervenit ºi pe-
delistul Marcel Marcea, arã-
tându-se îngrijorat de soarta
oamenilor care lucreazã la
Complexul energetic Iºalniþa.
Aceºtia nu vor merge la Cen-
trul acvatic ºi de agrement
dacã vor rãmâne fãrã servicii,
iar cele douã investiþii nu vor
aduce prea multe locuri de
muncã, spunea Marcea, uitând
de toate proiectele total inuti-
le realizate de Guvernul Boc.
Rãspunsul pentru Marcel Mar-
cea, cãruia nici nu trebuie sã
îi ceri sã înþeleagã importanþa

unui Centru Cultural „Brân-
cuºi” în Craiova, a venit din
partea preºedintelui Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa. «Ce se întâmplã la Iºalniþa
nu ne este indiferent ºi, atât
cât ne stã în putinþã ºi cât au-
toritatea noastrã se întinde,
facem toate demersurile noas-
tre ca lucrurile sã intre în nor-
malitate. Nu ne-a venit deloc
bine în momentul în care am
vãzut cã anumite atribuþiuni pe
care le aveau cei de la Iºalni-
þa au trebuit sã plece într-o
altã parte. Nici nu pot sã vã
spun ce discuþii au fost pe
aceastã temã. (...) Doriþi sã ne
duceþi într-o direcþie cu care
nu sunt de acord: ce ne mai
trebuie piscine ºi monumente
de artã când lumea o duce
greu… Vã spun acelaºi lucru
pe care îl auziþi de când sun-
tem împreunã ºi anume cã nu
ratãm nici un program al Uni-
unii Europene care este lan-
sat. E posibil sã nu fim eligi-
bili, dar noi trebuie sã ne fa-
cem datoria pânã la capãt.
Acelaºi  lucru facem ºi  cu
aceste douã proiecte. Cu ba-
nii care vin nu putem sã fa-
cem decâ t  aces te  lucrur i :
Centrul Cultural „Constantin
Brâncuºi” ºi Centrul acvatic ºi
de agrement. Am putea sã nu
facem nimic ºi banii sã fie ac-
cesaþi de vecinii noºtri din ce-
lelalte judeþe ale Olteniei», a
declarat Ion Prioteasa.

MARIN TURCITU
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La începutul acestui an, Penitenciarul Craio-
va avea în custodie 1.186 de persoane private
de libertate, dintre care 106 femei ºi 1.080 de
bãrbaþi, mai mult decât în aceeaºi perioadã a
anului trecut, când în închisoare se aflau 1.081
de persoane private de libertate, din care 77 de
femei ºi 1.004 bãrbaþi. Numai numãrul femeilor
aflate în custodia închisorii a crescut cu 37%.

Pe de altã parte, ºi delincvenþa juvenilã s-a
transformat, în ultimii ani, într-un adevãrat fe-
nomen, tot mai greu de stãvilit. Numãrul celor
care ajung de la o vârstã fragedã în închisoare,
dupã ce au comis diverse infracþiuni, creºte în
mod alarmant. Iar bilanþul pe anul trecut al peni-
tenciarelor craiovene nu face decât sã confir-
me acest lucru. 

De cele mai multe ori, tinerii cad în capcanã
din cauza anturajului ºi mediului social în care
trãiesc. Ajung, astfel, sã ispãºeascã pedepse cu
închisoarea, unele chiar pentru crimã sau trafic
de droguri. Iar cifrele sunt cu adevãrat alarmante.
La sfârºitul anului trecut, în Penitenciarul de
Minori ºi Tineri (PMT) din Craiova, spre exem-
plu, se aflau 540 de persoane private de liberta-

te, din care 74 minori, 431 tineri ºi 35 majori.
Spre deosebire de anul 2011 se poate constata
o creºtere semnificativã a numãrului de persoa-
ne încarcerate cu aproape 150 de deþinuþi. Toc-
mai din acest motiv, odatã cu aceastã tendinþã,
a fost nevoie chiar de amenajarea unor noi spa-
þii de cazare, în anul 2012 creându-se încã 90
astfel de locuri.

La nivel naþional numãrul deþinuþilor
a crescut cu peste 5.000

Numãrul deþinuþilor a crescut ºi la nivel naþi-
onal în ultimii cinci ani, cu peste 5.000. Astfel,
de la 26.212 persoane private de libertate în 2008
s-a ajuns la 31.817 în 2012, costul mediu lunar
pentru un deþinut fiind estimat la 417 lei. Însã
acestea nu au fost singurele cheltuieli cu puºcã-
riaºii. Pentru a face faþã numãrului tot mai mare
de deþinuþi, a fost majoratã ºi capacitatea de
cazare în penitenciarele româneºti cu 783 de
locuri anul trecut. Ultimele date fãcute publice
de Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor aratã,
totodatã, cã aproape jumãtate – 45,78% – din
deþinuþi sunt recidiviºti.

Tot în ultimul an numãrul sinuciderilor în
penitenciarele româneºti s-a dublat, 22 de deþi-
nuþi spânzurându-se în închisoare anul trecut.
În condiþiile în care în 2010 ºi 2011 s-au înre-
gistrat câte 10 cazuri de sinucidere, anul trecut
22 de deþinuþi s-au spânzurat, iar unul a murit
prin intoxicaþie voluntarã. În plus, potrivit sta-
tisticilor, dintre cele 115 decese înregistrate anul
trecut în rândul deþinuþilor, 24% au fost violen-
te, pe lângã sinuciderile prin spânzurare ºi cazul
de intoxicaþie voluntarã înregistrându-se ºi un
accident ºi douã agresiuni. Restul de 76% din
decese au avut cauze medicale. Cele mai frec-
vente afecþiuni au fost neoplaziile – 32%, boli
ale aparatului circulator – 27%, boli ale aparatu-
lui respirator – 7%, boli ale aparatului digestiv –
5% ºi boli infecþioase – 5%.

Telefoane descoperite la deþinuþi
Numãrul cazurilor în care, la nivel naþional,

au fost descoperite o serie substanþe interzise la

deþinuþi a scãzut în ultimii ani, de la 202 în 2010
la 122 anul trecut. În majoritatea cazurilor – 87,
au fost gãsite substanþe pulverulente, în 30 de
cazuri au fost substanþe solide, iar în cinci, li-
chide. De asemenea, anul trecut, în penitencia-
rele din România au fost descoperite 10.505
telefoane mobile, din care 2.012 înainte de in-
trarea în posesia deþinuþilor ºi 8.493 dupã intra-
rea în posesie.

De altfel, pentru îmbunãtãþirea sistemului de
pazã ºi supraveghere, au fost implementate, ca
elemente de serviciu, unitãþile canine specializa-
te în depistarea drogurilor ºi a telefoanelor mo-
bile în opt unitãþi penitenciare: la Craiova, Timi-
ºoara, Aiud, Iaºi, Poarta Albã, Mãrgineni, Bu-
cureºti Rahova ºi Gherla.

Pe lista de incidente în penitenciarele româ-
neºti se regãsesc trei evadãri, douã tentative de
evadare, patru pãrãsiri ale punctului de lucru ºi
o tentativã de pãrãsire a punctului de lucru.

RADU ILICEANU

În ultimii ani, numãrul persoanelor private de libertate ce au ajuns în custodia
penitenciarelor din Craiova a crescut semnificativ, fie cã a fost vorba de minori
ºi tineri sau femei. La Penitenciarul Craiova, spre exemplu, bilanþul pe anul
trecut a scos la ivealã faptul cã numãrul femeilor încarcerate a crescut cu 37%.

În cadrul proiectului se vor or-
ganiza opt conferinþe regionale în
Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi, Ti-

miºoara, Braºov, Craiova, Ploieºti
ºi Constanta, unde participanþii îºi
vor putea valida ideea de afacere

alãturi de Marius Ghenea, vor în-
vãþa de la experþi cum sã foloseas-
cã instrumente online în dezvolta-
rea afacerii ºi vor afla poveºti de
succes ale antreprenorilor locali.

Se vor alege 50 de participanþi

La finalul fiecãrei conferinþe, în
baza formularului de înscriere
completat, juriul format din antre-

prenori de renume va alege 50 de
participanþi care vor merge în eta-
pa urmãtoare. Aceºtia vor partici-
pa la workshop-uri  timp de douã
weekend-uri consecutive, unde vor
învãþa cum sã îºi redacteze pro-
priul business plan. La finalul trai-
ning-urilor vor fi aleºi 20 de parti-
cipanþi care au elaborat planuri de
afaceri cu potenþial economic.
Aceºtia,  timp de trei sãptãmâni,
vor beneficia de douã sesiuni de
mentorat one-to-one alãturi de con-
sultanþi care îi vor ajuta sã îºi de-
mareze afacerile ºi sã întocmeas-
cã o strategie de dezvoltare. La fi-
nal, afacerile vor fi analizate ºi trei
dintre acestea vor fi premiate. Sce-
nariul este acelaºi pentru toate cele
opt oraºe, astfel cã, la finalul pro-
gramului, 24 de startup-uri vor fi
câºtigãtoare ºi premiate cu suma
de 12.500 de lei fiecare.

MARGA BULUGEAN

“Antreprenor 2.0”, un proiect implementat de
Fundaþia Post-Privatizare ºi partenerii sãi, îºi
propune sã dezvolte ecosistemul antreprenorial
prin crearea unei reþele de antreprenori. În
aceastã etapã a proiectului se cautã 24 de star-
tup-uri cu potenþial care vor beneficia de sprijin
financiar. De asemenea, prin intermediul unor

serii de evenimente în întreaga þarã, antrepre-
nori sau viitori antreprenori vor avea ocazia sã
înveþe de la Marius Ghenea, de la alþi antrepre-
nori de succes, specialiºti sau antreprenori lo-
cali, cum îºi pot îmbunãtãþi ideea de afacere ºi
cum o pot transforma într-un business sustena-
bil. Participarea la program este gratuitã.

Antreprenor 2.0, un proiect care îºi propune
sã dezvolte ecosistemul antreprenorial

Marius Ghenea, mentor în
cadrul proiectului: „Conceptul
acestui proiect mi-a plãcut încã
de la prima discuþie cu organiza-
torii. Îmi place sã-mi împãrtãºesc
experienþele ºi cunoºtinþele lega-
te de antreprenoriat, îmi place sã
ajut business-urile sã creascã fi-
resc, dar mai ales îmi place atunci
când startup-urile pe care le în-
drum reuºesc sã gãseascã niºa
pentru succes. Antreprenoriatul
înseamnã sã dãruieºti valoare ºi
sã ºtii sã-þi pui amprenta acolo
unde alþii nu au reuºit, de aceea
sunt încrezãtor cã cele 24 de star-
tup-uri pe care aºtept sã le des-
copãr vor ajunge în scurt timp
afaceri de succes”.
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Potrivit conducerii Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj,
aplicaþia informaticã implemen-
tatã în câteva unitãþi de învãþã-
mânt doljene – Colegiul Naþio-
nal “Carol I”, Colegiul Naþional
“Fraþii Buzeºti”, ªcoala Gimna-
zialã “Gheorghe Þiþeica”, ªcoa-
la Gimnazialã “Nicolae Bãlces-
cu” ºi ªcoala Gimnazialã “Mir-
cea Eliade” – este menitã sã
creascã performanþa ºi calitatea
în educaþie. “Împreunã cu cinci
unitãþi de învãþãmânt din muni-
cipiul Craiova, am implementat
un proiect privind o situaþie cen-
tralizatã a absenþelor ºi a note-
lor elevilor, care, mai apoi, vor

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj deruleazã
un proiect împreunã cu cinci unitãþi de învãþã-

mânt din municipiul Craiova din judeþ, prin care
pãrinþii primesc automat sms-uri, în situaþia în
care copiii lor au note proaste sau depãºesc un

anumit numãr de absenþe.

fi transmise pãrinþilor. Aceasta
este o mãsurã prin care dorim
sã combatem absenteismul,
abandonul ºcolar ºi calitatea ac-
tului educaþional”, a afirmat in-
spectorul ºcolar general adjunct
Nicuºor Cotescu.

„Este foarte important ca familia
sã ºtie ce face copilul la ºcoalã”

De asemenea, pãrinþii vor
avea posibilitatea sã vadã note-
le elevilor sau absenþele aces-
tora, pe baza unui nume de uti-
lizator ºi a unei parole aferente.
În plus, atunci când elevii pri-
mesc note mici sau numãrul de
absenþe depãºeºte un anumit

nivel,  sistemul
va genera auto-
mat un sms ºi un
mail, care vor fi
trimise pãrinþi-
lor. Simultan, o
înºtiinþare prin
mail va ajunge ºi
la directori ºi di-
r iginþ i .  “Este
foarte important
ca familia sã ºtie
ce face copilul la
ºcoalã ,  chiar
dacã nu se pre-
zintã la ºedinþe.
Este ºtiut faptul
cã un elev poate

sã facã rost de câte scutiri me-
dicale vrea, cu foarte mare uºu-
rinþã ºi în acest fel sã-ºi moti-
veze absenþele înainte ca pãrin-
tele sã afle. Sunt ºi astfel se si-
tuaþii, ºi nu puþine. Dar, printr-

o situaþie centralizatã lunar, pã-
rinþii sunt informaþi corect cu
privire la problemele pe care
copilul le are la ºcoalã”, a mai
precizat Cotescu.

Rata abandonului ºcolar la
nivelul judeþului Dolj este de 15%

Conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj a precizat
cã ar fi de dorit ca ºi unitãþile de
învãþãmânt care au rezultate mai
slabe sã implementeze programul
de centralizare a notelor ºi ab-
senþelor. “Proiectul prin care pã-
rinþii vor fi informaþi lunar, fie
prin intermediul mail-ului, fie
prin intermediul sms-ului, cu
privire la situaþia ºcolarã a copi-
lului, este binevenit. Pânã în
acest moment am avut un rãs-
puns pozitiv doar din partea uni-

tãþilor de învãþãmânt de presti-
giu, care nu se confruntã cu pro-
bleme atât de mari, dar aici pre-
tenþiile pãrinþilor cresc. În cadrul
ºedinþei cu directorii, le-am co-
municat acestora cã aºteptãm sã
se înscrie în program ºi unitãþi-
le de învãþãmânt mai slabe, care
se confruntã cu probleme pre-
cum absenteismul ºi notele sla-
be. Desigur, pot exista ºi cazuri
în care pãrintele sã nu fie foarte
interesat de situaþia ºcolarã a co-
pilului, dar trebuie sã fie un în-
ceput ºi noi ne facem datoria în
acest sens. Rata abandonului
ºcolar la nivelul judeþului Dolj
este de 15%. A devenit deja un
fenomen ºi trebuie combãtut”, a
mai spus inspectorul ºcolar ge-
neral adjunct Nicuºor Cotescu.

ALINA DRÃGHICI

Cei 2.469.126 de elevi din în-
vãþãmântul preuniversitar din uni-
tãþile de învãþãmânt din þarã au în-
registrat în anul ºcolar 2011-2012
peste 47 de milioane de absenþe.
În luna martie 2012, elevii claselor
I – a XII-a au acumulat în cataloa-
ge 6.920.653 de absenþe. Cele mai
puþine chiuluri, conform aceleaºi
statistici, au fost înregistrate în
luna septembrie. Potrivit reprezen-
tanþilor Ministerului Educaþiei, mai
mult de 80% din absenþele acumu-
late de elevi în anul ºcolar anterior
au fost motivate.

Societatea Studenþeascã
de Chirurgie din România
(SSCR) – filiala Craiova ºi
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova, în
colaborare cu Catedra de
Anatomie a UMF Craiova
organizeazã, în perioadele
1-3 martie ºi 8-10 martie,

Cursul „Basic Surgical Skills”, la UMF Craiova
cursul practic “Basic
Surgical Skills”, ediþia a
VII-a. Cursul se adreseazã
studenþilor ºi rezidenþilor
mediciniºti ºi vrea sã le
ofere posibilitatea de a lua
contact cu lumea chirurgiei
ºi de a-ºi testa aptitudinile
necesare unei eventuale

cariere în domeniu.
Tematica include: mãsuri

de asepsie/antisepsie,
instrumentar chirurgical de
bazã, noduri chirurgicale,
managementul plãgii, suturi,
bandaje ºi pansamente,
hemostazã, rezecþii ºi
anastomoze intestinale,
anastomoze vasculare,
laparoscopie. Cursul va
avea loc în Sala 7 de anato-
mie din clãdirea veche a
Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie. Înscrierile se fac
inclusiv astãzi, la adresa
http://craiova.sscr.ro/
craiova/BSS.

Taxa de participare la acest
workshop este de 110 RON
pentru membri i  cot izanþ i
SSCR, respectiv 140 RON
pentru non-membri. Ea acope-
rã materialele consumabile ºi
alte cheltuieli administrative
necesare desfãºurãrii cursului.

M i n i s t e r u l
Educaþiei vrea
sã oblige ºi ele-
vii de gimnaziu
sã  facã  mai
mult  sport  la
ºcoalã. Anunþul
a fost fãcut de
ministrul Edu-
caþiei, Remus
Pricopie. Aces-
ta  a  precizat
cã, dupã finali-
zarea dezbate-
r i lor  pentru
planurile-cadru
din învãþãmân-
tul primar, se
va trece la mo-
dificarea celor
pentru gimnaziu. Ministrul
Educaþiei a mai spus cã, pen-
tru ciclul primar, cele patru ore
de sport obligatorii urmeazã
sã fie introduse în aproxima-

tiv trei ani. El a adãugat cã mo-
dificarea nu se poate face
peste noapte, ci gradual, pen-
tru a putea ajusta infrastruc-
tura ºcolarã necesarã.
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Am văzut şi ne-am convins: „Argo” şi Ben Affleck,
marele învingător la a 85-a ceremonie a Oscarului, n-au
întrunit depline sufragii, comentariul unui critic avizat
precum filmologul şi doctorul în cinematografie Cristian
Tudor Popescu, pe site-ul „Gândul”, fiind mai degrabă
maliţios şi, în multe privinţe, nu atât original, cât, poate,
nedrept. Opţiunea pentru lungmetrajul „Lincoln”, în re-
constituirea lui Steven Spielberg, e realmente discutabilă
în „unităţi morale”, fiindcă, şi dacă e bine intenţionată,
corupţia nu e recomandată. Chiar dacă în discuţie sunt
cauze mari, precum al 13-lea Amendament la Constituţie,
care stipula desfiinţarea sclaviei, dar nu punea capăt Răz-
boiului Civil. În „Argo”, Hollywood-ul şi CIA merg,
„mână-n mână”, mesaj care vine mură-n gură din scena-
riul filmului. CIA avea nevoie să-şi mai aranjeze imaginea.

Şi nu putea rata prilejul. Ca şi în „Zero Dark Thirthy”,
nominalizat la Oscar, film care s-a văzut răsplătit cu o
statuetă mai nereprezentativă, doar pentru montaj şi su-
net. Deşi scenariul e fabulos. Iar Jessica Chastain prin-
de un rol magnific. Faptul că Michelle Obama a anunţat
vestea cu numele câştigătorului... „Argo”, de Ben Af-
fleck, a produs destule comentarii. A fost o surpriză ge-
nerală ca First Lady să apară în video pentru a pro-
nunţa un asemenea verdict, după ce a deschis plicul.
Toate lungmetrajele anterioare ale lui Ben Affleck („Gone
baby gone”, „The Town”) pălesc în faţa lui „Argo”, un
thriller care a obţinut premiul pentru cel mai bun montaj
şi cel mai bun scenariu adaptat, având toate calităţile
pentru a repurta statueta. Este un thriller politic care face

gloria Hollywood-ului şi a Statelor Unite. Este un lung-
metraj despre exfiltrarea a şase resortisanţi americani,
prinşi în Iran, în 1979, de revoluţia islamică, refugiaţi la
ambasada Canadei din Teheran. Pentru a-i scoate din ţară,
un agent CIA, Tony Mendez, apelează la un scenariu de
science-fiction, inspirat din documente declasificate, care
va avea succes pe aeroportul Mehrabad, din Teheran. În
discursul său, Ben Afflek l-a omagiat pe Steven Spiel-
berg, marele perdant al serii. După ce câştigase două Glo-
buri de aur, fiind remarcat la premiile BAFTA, Ben Af-
fleck a explodat cu „Argo” şi barba sa. Încât succesul
este fără apel: o chestiune de barbă. Media iraniană a ca-
lificat luni drept „politică” atribuirea Oscarului pentru cel
mai bun film lui „Argo”. În opinia televiziunii publice ira-
niene, care a evocat Oscarul acordat lui „Argo”, a 85-a

ceremonie de decernare a acestor premii „a fost cea mai
politică din toate timpurile”. Prezentatorul canalului ira-
nian l-a acuzat pe Ben Affleck, realizator şi principal in-
terpret în film,  de „exagerări”, făcându-i ş i alte repro-
şuri. De critici n-a fos t scutită nici soţia preşedintelui
americ an,  Mic helle Obama, intervenţia ac esteia „întă-
rind c onvingerea că este recompensat un film cu mo-
tive politice”. Pentru Agenţia Fars, afiliată Gardienilor
Revoluţiei, c orpul de elită iranian, „Argo” es te un film
„anti-Iran”, finanţat de „o antrepriză sionistă”, aluzie
la compania de produc ţie Warner Bross. Inc lusiv Ghi-
dul suprem iranian, ayatolahul Ali Khameney,  a acuzat
Hollyw oodul de a fi o maşină „totalmente politică, des-
tinată propagării mesajelor Washingtonului”. „Hollywo-
odul este totalmente politic . ( ...)  Produc erea de filme
politice antiiraniene şi recompensarea ac estor filme este
un semnal clar c ă politica şi arta sunt ames tec ate în
SUA”,  a precizat Ghidul suprem, într-o aluzie la „Argo”.
Relaţiile între Hollywood şi Iran păreau reîncălzite anul
trecut,  când pelicula iraniană „O separare” a primit Os-
carul pentru cel mai bun film s trăin. În plan politic,
Iranul şi SUA nu au relaţii diplomatice de la criza osta-
ticilor, ş i tensiunile persistă,  alimentate de programul
nuclear iranian, la care ţările oc cidentale au destulă în-
grijorare. Un detaliu: diplomaţii exfiltraţi părăsiseră am-
basada americ ană la 4 noiembrie 1979, c ând studenţii
is lamişti au luat ostatic e 52 de persoane, care n-au fost
eliberate dec ât 444 de zile mai târziu.  Ceea c e se anti-
cipează e că încasările vor fi fabuloase.

Născut la Craiova, violonistul
Liviu Prunaru şi-a început stu-
diile muzicale la vârsta de şase ani.
În 1990 şi-a continuat studiul sub
îndrumarea lui Alberto Lysy, la
Academia Internaţională de Muzi-
că „Menuhin” din Gstaad (Elveţia),
unde a avut ocazia de a se perfec-
ţiona cu muzicieni celebri, precum
Yehudi Menuhin,  Igor Oistrah,
Ruggiero Ricci, Nikita Magaloff,
Jean-Pierre Rampal, Pierre Amo-
yal. Violonistul român şi-a comple-
tat pregătirea muzicală cu Dorot-
hy DeLay în New York, unde a par-
ticipat şi la cursurile de măiestrie
susţinute de Itzhak Perlman.

În primii ani de studiu, a câşti-
gat numeroase concursuri naţio-
nale şi Premiul I  la Concursul In-
ternaţional „Kocian” din fos ta Ce-
hoslovacie. De asemenea, a obţi-
nut numeroase premii şi distincţii
la cele mai importante concursuri
şi competiţii internaţionale de vioa-
ră: în 1991, Premiul I la Concur-
sul „Lipizer” din Gorizia (Italia)
şi la Conc ursul „Molinari” din El-
veţia. În 1993 era distins cu Pre-
miul al II-lea la Concursul „Regi-
na Elisabeta” din Bruxelles şi câş-
tiga,  totodată, faimosul Premiu
„Eugene Ysaye”. În 1997 i s-a de-

Liviu Prunaru revine la Craiova cu a sa vioară Stradivarius   şi
acorduri de Mozart, Beethoven şi Haydn

Solist concertist al Filarmonicii
„Oltenia”, pianistul Mihai Ungu-

reanu a absolvit, în anul 1977,
cursurile Liceului de Artă din Bănie,

fiind apoi student al Academiei de
Muzică din capitală, unde a

beneficiat de îndrumările reputaţilor
muzicieni Dan Grigore şi Ioana

Minei. Din anul 1981 a început să
susţină o intensă activitate concer-

tistică, colaborând cu toate orches-
trele simfonice din ţară, deosebita sa

prezenţă scenică fiind apreciată şi
peste hotare. În ipostazele de solist,

interpret de muzică de cameră şi
acompaniator, Mihai Ungureanu a

concertat în centre culturale
renumite din Europa, America (în

SUA, Canada şi Brazilia a susţinut o
serie de recitaluri de mare succes)

şi spaţiul asiatic (Japonia, Coreea de
Sud, Republica Islamică Iran). Este

laureatul mai multor competiţii
naţionale şi a fost distins, în 1986,
cu Premiul ATM (Premiul Criticii
Muzicale). De asemenea, participă
frecvent în juriile unor importante

concursuri internaţionale. A fost
director general (în perioadele

1990-2000 şi 2003-2009) al
Filarmonicii „Oltenia” şi director
artistic al acestei instituţii (între

2000-2003), statut pe care îl deţine,
din nou, în prezent.

Recital extraordinar, astă-seară, ora 19.00, susţinut
de celebrul violonist Liviu Prunaru şi de pianistul Mi-
hai Ungureanu, în cadrul stagiunii de muzică de came-
ră a Filarmonicii „Oltenia”. Concertmaestru al repu-
tatei Orchestre Royal Concertgebouw din Amsterdam,
cu o intensă activitate didactică, fiind profesor de vioa-
ră la Academia „Menuhin” din Gstaad (Elveţia), Liviu
Prunaru va cânta pe valoroasa vioară istorică Stradiva-
rius „Pachoud”, datată 1694. Alese spre a fi oferite me-
lomanilor sunt creaţii de W.A. Mozart, L. van Beetho-
ven, F. Schubert şi J. Brahms

Violonistul – care, în toamna anului trecut, a pri-
mit titlul de  Ce tăţe an de Onoare al Craiovei, oraş în

care, de altfel, s-a născut – va re veni pe  ace eaş i sce-
nă vineri,  1 martie, ora 19.00. Va interpreta, cu ace st
prilej,  Concertul în Do major, Hob.: VIIa/1, de Jose ph
Haydn,  în compania Orchestrei Simfonice a Filarmo-
nicii „Oltenia”,  la pupitrul dirijoral aflându-se Ro-
me o Rîmbu.

Programul concertului va mai cuprinde Uvertura „Eg-
mont”, op. 84, de Ludwig van Beethoven, şi, în primă
audiţie, cu concursul Coralei Academice, condusă de
Manuela Enache, Missa în Do major, K. 167 (Missa in
honorem Sanctissimae Trinitatis) pentru cor şi orchestră,
de Mozart. Preţul biletului, atât pentru recitalul de astă-
seară, cât şi pentru concertul de vineri, este 15 lei.

În programul
recitalului din
această seară:
 Wolfgang Amadeus Mo-

zart: Sonata nr. 18 în Sol major,
K. 301 (K. 293a)
 Ludwig van Beethoven:

Sonata nr. 7 în Do minor, op. 30/2
 Franz Schubert: Sonatina

în Re major, D 384 (op. posth.
137, nr. 1)
 Johannes Brahms: Sona-

ta nr. 3 în Re minor, op. 108

cernat Medalia de Aur la Concur-
sul „Dong-A” din Coreea de Sud,
iar în 1998, Medalia de Argint la
Concursul Internaţional din India-
napolis (SUA). În 1999 a obţinut
Premiile I  ale Concursurilor „Jul-
liard – Mendelssohn” şi „Naka-
michi – Wieniawski”, ambele des-
făşurate în SUA.

În acelaşi an,  1999, Liviu Pru-
naru îş i făcea debutul la „Linc oln
Center ’s  Tully Hall” din New
York, cu Juilliard Symphony Or-
c hes tra.  A cântat c a solis t în
compania unora dintre cele mai
prestigioase orc hes tre din lume:
Royal Philharmonic Orc hes tra,

London Symphony Orc hestra,
Orches tra Naţională din Belgia,
Orches tra Filarmonicii din Ate-
na, Orchestra Mayo din Buenos
Aires,  Orc hes tra de Cameră din
Indianapolis, Juilliard Symphony
Orchestra, Orchestra Naţională
Radio – Bucureşti ş .a. A c olabo-
rat cu dirijori de renume: Yehudi
Menuhin, Yuri Simonov, Andrew
Litton, Cristian Mandeal,  Lukas
Vis, Horia Andreesc u.

A înregistrat CD-uri alături de
Camerata Lysy, precum şi propriul
CD,  c u luc rări d e Stra uss ,
Brahms, Gluc k, de Falla, Saint-
Saëns şi Sarasate, acompaniat de
pianistul Luc Devos . În 2005, a
înregistrat alte trei CD-uri, ce
cuprind integrala Sonatelor pen-
tru vioară şi pian de Beethoven,
„Anotimpurile” de Vivaldi şi Con-
certul pentru vioară de Dvořák.

MAGDA BRATU

MIRCEA CANŢĂR
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Se deschide Târgul de Carte
GAUDEAMUS!

 Cu peste 11.000 de vizitatori
care i-au trecut pragul la ediţia
din 2012, Târgul GAUDEAMUS
Craiova îşi aşteaptă publicul în
acest an cu lansări şi prezentări
de cărţi, dezbateri, mese rotun-
de, spectacole, concursuri, dar şi
cu discount-uri semnificative
anunţate de editori şi premii-sur-
priză la tombolă. „Sperăm că edi-
ţia de la Craiova va fi un eveni-
ment cultural, înainte de toate, în
viaţa Craiovei şi a întregii Olte-
nii, pentru că premisele într-o
asemenea idee sunt deja crea-
te. Echipa GAUDEAMUS a
reuşit ca prin notorietatea pe
care a dat-o în timp Târgului să
aibă înscrieri mai multe decât la
ediţiile precedente şi, în egală
măsură, cred că această afluen-
ţă de edituri către Craiova este
datorată tuturor celor care au
contribuit la realizarea Târgului
– organizatori, public, mass-me-
dia”, a declarat, ieri, în cadrul
unei conferinţe de presă, Mir-
cea Pospai, redactor-şef al Stu-
dioului de Radio „Oltenia”.

„Dacă la Craiova lucrurile
merg bine, înseamnă

ca aşa vor merge pe parcursul
întregului an!”

Târgul de la Craiova inaugu-
rează Caravana GAUDEAMUS
2013, care mai include oraşele
Cluj-Napoca (17 – 21 aprilie),
Timişoara (15 – 19 mai) şi Ma-
maia (în cursul lunii august).
„Când Târgul de la Craiova iese
bine – şi de obicei iese! –, tot
ceea ce urmează pe parcursul
anului se ridică cel puţin la ace-
laşi nivel! Aşa că aşteptăm cu
emoţie să vedem cum se vor
desfăşura lucrurile aici!”, a măr-
turisit, ieri, directorul executiv,
Vladimir Epstein. „Suntem în
faţa celui de-al 73-lea Târg
GAUDEAMUS. E vorba de
ceea ce unii au denumit un fe-
nomen, alţii – un fapt singular,
alţii – cel mai longeviv program
din cultura românească, după
‘89”, a adăugat acesta.

Faptul că Târgul de Carte a
reuşit să sfideze criza, ba, mai
mult, înregistrează o creştere de
peste 15% ca dimensiuni şi ca
număr de edituri participante ra-
portat la ediţiile anterioare, Vla-
dimir Epstein consideră că „este

Deschidere a oficială a ce lei de-a
XII-a e diţ ii a Târgului de Carte
GA UDEMUS are  loc  as tăz i,  o ra
11.30, în foaierul Te atrului Naţio-
nal „Marin Sore scu”,  spaţiu care  se
va transforma, în pe rioada 27 fe -
bruarie  – 3 martie , într-o mare  ş i
animată librărie , una care  lipse şte
Craiove i în re stul anului.

Eve niment cultural-e xpoziţ ional
organizat de Radio România ş i Stu-
dioul de Radio „Oltenia”, Târgul adu-
ce  43 de e dituri,  age nţii de  dis tribu-
ţie de  carte,  instituţii culturale  şi de

învăţământ, la care se adaugă nume-
roase edituri străine re prezentate de
dis tribuitori de profil.  Humanitas ,
RAO, Nemira, ALL,  Litera, Herald,
Grupurile  Editoriale ART ş i Corint,
librărie.net, Okian-Longman,  Ce n-
trul de  Carte Străină Sitka sunt doar
câteva dintre  ele. Dire ctorul execu-
tiv al Târgului, Vladimir Epste in,
anunţă o creştere de pe ste  15%  a
Târgului ca dimensiuni ş i ca număr
de edituri participante raportat la
ediţiile ante rioare şi un record la ca-
pitolul e venimente culturale:  peste

30 de lansări şi pre zentări de carte,
de zbateri şi întâlniri vor ţ ine  capul
de  afiş al fiecărei zile.

Evenimentul de  la Craiova – cu
numărul 73 din se ria târgurilor de
carte organizate de Radio România
încă din 1994 – aduce în atenţia pu-
blicului cititor şi ascultător şi legă-
tura specială între carte şi radio care,
de două dece nii, asigură succesul târ-
gurilor marca GAUDEAMUS: sărbă-
torierea a 20 de ani de la prima ediţie
a Târgului GAUDEAMUS şi a 85 de
ani de  la prima e misie Radio Româ-

nia.

Program
de vizitare:
 De astăzi până sâmbătă, 2

martie: 10.00 – 18.00
  Duminică, 3 martie: 10.00

– 14.00
Parteneri media:

„Cuvântul Libertăţii”, Şapte Seri

Programul zilei:
 Ora 11.30 – 12.00, foaier central: Deschiderea oficială a celei

de-a XII-a ediţii a Târgului GAUDEAMUS Craiova. Transmisiune direc-
tă la Radio România „Oltenia”;
 Ora 12.30 – 13.30, foaier central:  Radio „Oltenia” Craio-

va şi Editura „Scrisul Române sc”: Lansarea cărţii „Conv orbiri de
după amiază”, autor Mircea Pospai.  Invitaţi: Gabriel Coşoveanu, Flo-
rea Firan,  Jean Băileşteanu,  Emil Boroghină, Mihai Ene. Moderator:
Florea Firan;
 Ora 13.30 – 14.00, Radio „Oltenia” Craiova:  Lansarea cărţii

„Clinica de psihiatrie” (versuri), de Mircea Liviu Goga, apărută la Edi-
tura „Ramuri”. Moderator: Liliana Ursu, redactor Radio „Oltenia”.
 Ora 16.30, foaier etaj: Editura „Universitaria” Craiova – Lan-

sarea volumului „La jeunesse francophone. Discours, texte, contextes en
dialogue, Actes de la Journée de réflexion pour les jeunes chercheurs,
IVe édition, le 22 mars 2011”, autori Cecilia Condei, Daniela Dincă,
Venus Camelia Manolescu. Invitaţi: Daniela Dincă, Cătălina Rezeanu.
 Ora 17.00, foaier etaj: Editura „Universitaria” Craiova – Lan-

sarea volumului „La jeunesse francophone. Dialogue des langues et des
cultures, Universitaria, Actes du Séminaire International universitaire
de recherche, du 21 au 23 mars 2011”, autori Cecilia Condei, Claire
Despierres, Cristiana Teodorescu, Jolanta Zajac, Mircea Ardeleanu, Luc
Colles. Invitaţi: Daniela Dincă, Cătălina Rezeanu.

Preşedinte de onoare al Târgului va fi Emil Boroghină, actor şi regi-
zor, director al Festivalului Internaţional „Shakespeare”, amfitrion al celor
11 ediţii GAUDEAMUS Craiova de până acum. Acesta s-a declarat onorat
să facă parte, din nou, din echipa Târgului şi şi-a exprimat speranţa că
„dificultăţile economice cu care se confruntă în momentul de faţă aproape
toţi iubitorii de carte nu vor fi atât de mari şi că, odată intrat în primitorul
foaier al Teatrului Naţional din Craiova, fiecare va pleca acasă cu câteva
cărţi”. „E o şansă unică într-un an să ai la dispoziţie toate cărţile bune ale
marilor edituri din România!”, a mai spus Emil Boroghină.

Mircea Pospai, redactor-şef Radio „Oltenia”: «GAUDEAMUS Craio-
va se desfăşoară sub semnul împlinirii a 85 de ani ai radioului public româ-
nesc. Atât a trecut de la 1 noiembrie 1928, când Societatea de Difuziune
Radiotelefonică, aşa cum se numea atunci, a avut prima emisie. Am putea
spune, dacă am privi înapoi, că în acest interval radioul a avut în programul
său şi o misiune culturală, pe care şi-a îndeplinit-o. În vremurile de după
crearea sa, în timpul războiului, în vremurile comuniste şi cele de după 1990,
radioul a avut pronunţat această misiune, chiar cultural-educativă aş spune.
În acest demers îndelungat cred că era normal să se ajungă la o fază superi-
oară, la o activitate de asemenea anvergură cum este un târg de carte».

un semnal din domeniul miraco-
lelor”: „Târgul a dat în cele 11
ediţii de până acum cele mai
bune semnale. Editorii – care,
cum ştim cu toţii, păşesc pe o
punte a suspinelor, în stânga e
falimentul, în dreapta e insolven-
ţa, ei trebuie să îşi facă paşii
foarte atent şi foarte înţelept –
au văzut că la Craiova sunt bine
primiţi de un public cald, atent şi
riguros. Faptul că în acest an,
marcat în continuare de o stare
de criză, Târgul de Carte creşte
ca dimensiuni este un semnal din
domeniul miracolelor!”.

Campania de donaţii „Cărţile
se întorc acasă” vizează
penitenciarele craiovene
În programul ediţiei de la

Craiova a Târgului se regăseş-
te, ca de obicei, etapa zonală a
Concursului Naţional de Lec-
tură „Mircea Nedelciu” , o
competiţie pe teme de literatu-
ră şi comunicare adresată ele-
vilor de liceu din regiunea Olte-
niei, care va avea loc sâmbătă,
2 martie, ora 13.00. De aseme-

nea, pentru al doilea an conse-
cutiv, invitaţii de nota 10 ai Târ-
gului vor fi elevii olimpici din
Oltenia medaliaţi la concursuri
internaţionale la diverse disci-
pline. Ceremonia de premiere a
lor se va desfăşura sâmbătă, 2
martie, ora 14.00.

Şi în acest an continuă cam-
pania de donaţii „Cărţile se în-
torc acasă”: vizitatorii şi expo-
zanţii participanţi sunt invitaţi să
doneze cărţi, care, de această

dată, nu vor fi direcţionate că-
tre biblioteci din mediul rural, ci
către Penitenciarul de Maximă
Siguranţă şi Penitenciarul de
Minori şi Tineri din Craiova. De
la lansarea acestui proiect, în
2010, peste 55.000 de volume
au ajuns în biblioteci publice şi
şcolare cu deficit de aprovizio-
nare de carte din mediul rural.

Trofeele GAUDEAMUS
vor fi acordate duminică

Închiderea celei de-a XII-a
ediţii va avea loc duminică, 3
martie, când vor fi decernate şi
premiile Târgului: Trofeele GAU-
DEAMUS (acordate editorilor)
şi Cea mai râvnită carte a Târ-
gului, decernate prin Votul Pu-
blicului exprimat prin completa-

rea unor chestionare distribuite
în rândul vizitatorilor pe întreg
parcursul Târgului; Trofeele Pre-
sei (acordate jurnaliştilor, pe sec-
ţiunile presă scrisă, radio şi TV);
Premiul Educaţia (acordat unei
instituţii de învăţământ în semn
de apreciere a modului de pro-
movare a ofertei sale educaţio-
nale la Târg); Premiul Miss Lec-
tura (acordat celei mai frumoa-
se cititoare).
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COMENTAR IU

Italia a ieºit fracturatã din alege-
rile parlamentare, afundându-se într-
un impas: cu Camera Deputaþilor ad-
judecatã de stânga ºi Senatul fãrã o
majoritate clarã, atât pentru centru-
stânga, cât ºi pentru centru-dreap-
ta. Prin boom-ul ex-comicului Bep-
pe Grillo, totul spre îngrijorarea par-
tenerilor faþã de cea de-a treia eco-
nomie a zonei euro. „Þara se con-
fruntã cu o situaþie foarte delicatã”,
a comentat Pier Luigi Bersani (foto),
liderul stângii. Coaliþia sa a adus mai
multe voci în cele douã Camere ale
Parlamentului, dar n-a obþinut ma-
joritatea clarã decât la Camera De-
putaþilor. La Senat, în revanºã, în vir-
tutea prevederilor electorale diferi-
te, centru-stânga adunã 120 de se-
natori, faþã de 117 pentru PdL, for-
maþiunea condusã de Silvio Berlus-
coni, dar în discuþie rãmâne verita-
bilul câºtigãtor al scrutinului, Bep-
pe Grillo, cu Miºcarea Cinci Stele
(M5S), care are 54 de senatori. Ma-
rio Monti, cu doar 18 senatori, nu

Italia: Stânga câºtigã CameraItalia: Stânga câºtigã CameraItalia: Stânga câºtigã CameraItalia: Stânga câºtigã CameraItalia: Stânga câºtigã Camera
DeputaþilorDeputaþilorDeputaþilorDeputaþilorDeputaþilor, dar þara este în blocaj, dar þara este în blocaj, dar þara este în blocaj, dar þara este în blocaj, dar þara este în blocaj

prea poate face jocurile. La prima ve-
dere, nici o majoritate clarã nu se
degajã, chiar în cazul unei ipotetice
alianþe între stânga lui Pier Luigi Ber-
sani ºi centrul fostului ºef de Gu-
vern, Mario Monti. „Un vot care ne-
a dãruit un Parlament blocat” a dic-
tat, pe site-ul sãu, „Corierre della
Sera”. Se spune cã Monti a pierdut
pariul sãu de a forma o mare forþã de
centru, fiindcã „Profesore” nu i-a mai
convins pe italieni. În schimb, Sil-
vio Berlusconi a avut o revenire fan-
tasticã în numai douã luni. Motiv
pentru care secretarul general al PdL,
Angelino Alfano, se felicitã, numã-
rãtoarea voturilor nu era terminatã
ieri dupã-amiazã, dar incertitudinea
influenþase deja pieþele financiare.
Pentru surmontarea impasului se
vorbeºte deja de promovarea unui
guvern de largã coaliþie (PD-stânga
lui Bersani – PdL-Berlusconi – cen-
tru Monti). Pentru principalul coti-
dian din peninsulã, „Corierre della
Sera”, succesul Miºcãrii Cinci Ste-

le, a lui Beppe Griloo, atestã „o vic-
torie a unei Italii eurosceptice în faþa
unei politici de rigoare economicã”.
În procente, situaþia se prezintã ast-
fel: la Camera Deputaþilor – 29,5%
(340 locuri) pentru Bersani; 29,1%
(124 locuri) pentru Berlusconi;
25,5% (108 locuri) pentru Beppe Gri-
lo ºi 10,5% (45 locuri) pentru Mario

Monti. La Senat – 31,6% (120 locuri)
pentru Bersani; 30,7% (117 locuri)
pentru Berlusconi; 23,8% (54 locuri)
pentru Beppe Grillo ºi 9,1% (18 lo-
curi) pentru Monti. Celelalte parti-
de n-au întrunit pragul ºi numeroºi
parlamentari, precum Antonio Di
Pietro ºi Antonio Ingroia au rãmas
pe dinafarã.

Preºedintele Venezuelei, Hugo
Chavez (foto), care a revenit la Cara-
cas în urmã cu o sãptãmânã, va alege
singur data când va depune jurãmân-
tul ca preºedinte în faþa Curþii Supre-
me de Justiþie (TSJ), a anunþat preºe-
dintele Parlamentului ºi vicepreºedin-
tele Partidului Socialist Unit din Ve-
nezuela (PSUV, la putere), Diosdado
Cabello. ªeful statului, reales în oc-
tombrie, care a urmat un tratament
pentru cancer timp de douã luni la
Havana, nu a putut depune jurãmân-

Chavez va alege singur data
când va depune jurãmântul

Izbucnirea unui nou „rãzboi
rece” între Rusia ºi SUA nu are
temei, în pofida faptului cã rapor-
turile dintre cele douã þãri se ten-
sioneazã din când în când din ca-
uza adoptãrii unor mãsuri antiru-
seºti, cum ar fi Legea Magnitski,
a declarat premierul rus, Dmitri
Medvedev, într-un interviu acor-
dat canalului TV Globo la sfârºi-
tul vizitei sale în Brazilia, în ca-
drul turneului în America Latinã
de sãptãmâna trecutã. „Nu existã
un rãzboi rece ºi nici condiþiile
care l-ar declanºa, deºi relaþiile
dintre þãrile (noastre) pot escala-
da periodic”, a afirmat Medvedev,
adãugând cã toate acestea depind
de „administraþia la putere, de
echipele de management de la co-
manda statului ºi de poziþia legis-
latorilor”, potrivit ITAR-TASS. În
afara problemei privind amplasa-

Nu existã temei pentru un
nou „rãzboi rece” între

Rusia ºi SUA
rea scutului antirachetã american
în Europa, asupra cãrora Rusia ºi
SUA se situeazã pe poziþii diver-
gente, relaþiile dintre cele douã s-
au deteriorat recent în urma aºa-
numitei Legi Magnitski, care in-
clude pe lista neagrã pentru pri-
mirea vizelor de intrare în SUA
câteva zeci de funcþionari ruºi, in-
clusiv de rang înalt, acuzaþi de
fondul de investiþii Hermitage
Capital cã ar fi responsabili de
moartea în detenþie a avocatului
rus Serghei Magnitski. În replicã,
Rusia a adoptat o lege privind in-
terzicerea adopþiei copiilor ruºi de
cãtre cetãþeni americani ºi a de-
clanºat o adevãratã campanie de
persecutare împotriva organizaþii-
lor neguvernamentale de pe teri-
toriul Federaþiei Ruse care pri-
mesc finanþare din Occident, în
special din SUA.

tul la data prevãzutã, pe 10 ianuarie.
„«Il Comandante» este cel care va
spune când va putea sã îi convoace
pe membrii TSJ pentru învestire”, a
declarat pentru presã Cabello. O sur-
sã apropiatã Curþii a declarat pentru
AFP cã TSJ este „pregãtit în orice
moment” sã fie convocat pentru
prestarea jurãmântului de cãtre Hugo
Chavez. „Nu ne grãbim, deoarece pre-
ºedintele ocupã postul (...) ºi este în
convalescenþã”, a spus, însã, Cabel-
lo. La începutul lunii ianuarie, cei

ºapte judecãtori ai Came-
rei Constituþionale din
cadrul TSJ au decis, în
virtutea „principiului
continuitãþii administra-
tive”, cã Guvernul ºi vi-
cepreºedintele Nicolas
Maduro - cãruia preºe-
dintele i-a delegat o par-
te dintre atribuþii - rãmân
în funcþie pânã când
Chavez va fi în mãsurã
sã fie învestit.

Ministerul britanic de Interne a anunþat
cã în acest an ar putea introduce o taxã în
valoare de 55 de lire sterline (aproximativ 64
euro) pentru imigranþii din UE ce vor solicita
în mod voluntar eliberarea unui card de
identitate, relateazã „The Guardian” în ediþia
electronicã. Publicaþia considerã cã acesta
este un indiciu al faptului cã Londra s-ar
pregãti sã oblige milioane de cetãþeni
europeni rezidenþi în Marea Britanie sã
solicite un asemenea card de identitate,
adãugând cã autoritãþile studiazã posibilita-
tea ca acest card sã poatã deveni obligato-
riu. Un secretar de stat pentru Migrare,
Mark Harper, a declarat la începutul lunii cã
se examineazã posibilitatea introducerii unui
program în acest sens, care sã vizeze
românii, bulgarii, dar ºi ceilalþi cetãþeni
europeni. El a sugerat cã orice cetãþean din
Europa ce vine în Marea Britanie pentru o
perioadã mai mare de trei luni ar putea sã fie
nevoit sã solicite un card european de
reºedinþã pentru a obþine acces la servicii
publice, inclusiv la ajutoare sociale. Ideea a

fost lansatã de cãtre parlamentarul conser-
vator Philip Hollobone, care a spus cã
Spania „intrerpreteazã (deja) directiva
privind libera circulaþie mult mai robust”,
solicitând cetãþenilor UE sã se înregistreze
în cazul unei ºederi de peste trei luni ºi sã
notifice orice schimbare
de adresã sau stare
civilã. Harper mai declara
cã o înregistrare obliga-
torie ar permite autoritã-
þilor britanice în dome-
niul migraþiei sã verifice
dacã persoanele respec-
tive au venit în Marea
Britanie sã studieze, sã
caute un loc de muncã
sau dacã se pot întreþine
singure. Potrivit legisla-
þiei europene, scrie „The
Guardian”, o înregistrare
obligatorie nu poate fi
aplicatã doar românilor ºi
bulgarilor, care vor

obþine acces pe piaþa muncii din UE înce-
pând din 2014, ci tuturor rezidenþilor UE din
þarã. Ultimul recensãmânt aratã cã 2,5
milioane de cetãþeni UE locuiesc în Marea
Britanie, inclusiv 397.000 de cetãþeni irlan-
dezi, adaugã publicaþia.

Marea Britanie ar putea introduce un card
de identitate contracost pentru imigranþii din UE

Epidemie de gripã
aviarã în Mexic

Un focar de gripã aviarã
H7N3 a dus în Mexic la sacrifi-
carea a 519.000 gãini ºi 900.000
de pui, au anunþat autoritãþile,
citate de AFP. „Un numãr de
519.000 gãini ouãtoare, dintr-un
total de 140 de milioane, ºi
900.000 de pui, dintr-un total de
300 de milioane” au fost
sacrificaþi, a anunþat Ministerul
Economiei ºi Agriculturii într-un
comunicat. Epidemia, care a
afectat 18 ferme din statul
Guanjuato (centru), se aflã „sub
control” ºi este pe cale sã fie
neutralizatã, se mai afirmã în
comunicat, care  precizeazã cã
pãsãrile de curte mexicane nu au
nici o apãrare naturalã împotri-
va acestui virus. Autoritãþile
mexicane au procedat deja la
distribuirea a 22 de milioane de
doze de vaccinuri. În iunie 2012,
o epidemie de gripã aviarã a
afectat vestul þãrii, iar 22 de
milioane de gãini au fost
sacrificate.

Liderul nord-coreean a asistat
la manevre de simulare
a unui „rãzboi real”

Liderul Coreei de Nord, Kim
Jong-un, a asistat la manevre cu
muniþie realã simulând „un
rãzboi real”, a anunþat ieri
presa oficialã, la o zi dupã
învestirea în funcþie a preºedin-
tei Coreei de Sud. „Un baraj
interminabil de obuze a fost tras
cãtre «poziþii inamice», al cãrui
zgomot a zguduit cerul ºi
pãmântul, iar totul era cuprins
de flãcãri”, scria agenþia
oficialã KCNA. „Desfãtându-se
cu spectacolul poziþiilor inamice
în flãcãri, (Kim) era mulþumit”,
adaugã aceasta. Potrivit KCNA,
manevrele nord-coreene au avut
ca scop testarea capacitãþilor
armatei „de a purta un rãzboi
real”. Agenþia nu a precizat
locul ºi data acestor manevre
militare, însã anunþul a fost
fãcut la o zi dupã începutul
oficial al mandatului de preºe-
dintã al lui Park Geun-hye.
Prima femeie care accede la
preºedinþia Coreei de Sud, Park
Geun-hye a subliniat în discur-
sul de învestire cã nu va tolera
nici cea mai micã provocare a
Nordului, care a realizat la
jumãtatea lui februarie al
treilea test nuclear.

19 turiºti uciºi în explozia
unui balon cu aer cald
la Luxor

Nouãsprezece turiºti strãini ºi-
au pierdut viaþa ieri, din cauza
exploziei unui balon cu aer cald
care s-a prãbuºit în apropiere de
Luxor, în Egipt, relateazã
Reuters, AFP ºi AP. Potrivit
declaraþiilor unui purtãtor de
cuvânt al companiei care
opereazã zborurile cu baloane în
regiune, Ahmed Aboud, citat de
Reuters, la bordul balonului se
aflau 20 de pasageri proveniþi
din diferite þãri. Un turist ºi
pilotul balonului au supravieþuit
exploziei.
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CERERI SERVICIU

Caut de lucru ca
menajerã. Telefon:
0720/799.847; 0751/
911.417.
Persoanã serioasã,
nefumãtoare, do-
resc sã îngrijesc
copil (menaj) sau
bãtrâni. Telefon:
0771/563.087.
Doamnã serioasã
caut de lucru ca me-
najerã. Telefon: 0758/
152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie. Te-
lefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon:
0768/357.485.
Ofer serviciu ca
bonã. Telefon: 0762/
803.604.
ANGAJEZ vânzãtoa-
re stand Sucpi. Tele-
fon: 0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.
Caut femeie îngrijire
bãtrânã intern. Telefon:
0729/951.222.

CURSURI
CURSURI DE BU-
CÃTAR, BRUTAR.
Telefon: 0723/508.951.

MEDITAÞII
Meditez limba fran-
cezã. Telefon: 0723/
289.891 ºi 0751/
654.470.
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.
Pregãtesc conta-
bilitate – studenþi,
ºomeri, etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoa-
ne ºi colete ROMÂ-
NIA – ITALIA (MI-
LANO). Plecarea
este vinerea cu pla-
sare 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 conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist
marochinãrie. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

Vând camerã cãmin
îmbunãtãþitã, parchet,
geam termopan, izola-
þie interioarã. Preþ
62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTA-
MENT 2 CAMERE,
D R Ã G Ã N E ª T I -
OLT. TELEFON:
0763/265.251.
Vând apartament 2
camere decoman-
dat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã
ora 17.00.
Vând apartamnet 2
camere decomanda-
te, balcon mare, cu pu-
þine îmbunãtãþiri, zona
Ciupercã etaj 4/10.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/459.222.
Particular, vând apar-
tament decomandat,
îmbunãtãþiri, zona SIF,
43.000 euro. Telefon:
0754/473.757.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, liber, parchet lemn,
Valea Roºie, vis-a-vis
de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament în
Craioviþa Nouã, su-
perîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/
4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon:
0744/271.225.
Vând sau schimb 2
decomandate Brazdã
P-uri, an construcþie
1980, îmbunãtãþiri, cu
3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apar-
tament 2 camere
decomandate, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon:
0747/110.887; 0748/
195.954.

Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Te-
lefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 0723/692.884.
Vând apartament 2
camere decomandat,
zonã centralã. Telefon:
0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3
camere semideco-
mandate + WC de
serviciu, 70 mp, et. 2,
cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, Geor-
ge Enescu, parter, cu
2 camere + diferenþã
imobil, ultra-îmbunãtã-
þit, este pretabil firmã.
Telefon: 0725/533.042;
0771/510.726.
Vând sau schimb 3
camere Calea Bucu-
reºti cu 2, comfort I,
etaj inferior, plus dife-
renþa. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3
camere, Craiova. Te-
lefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te, etaj 1, lângã sta-
dionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon:
0733/946.776; 0351/
809.320.
Vând apartament 3
camere 70 mp Calea
Bucureºti, etaj 2/4. Te-
lefon: 0762/047.095.
Particular, vând apar-
tament 3 camere, 4/4,
Rotonda, gresie, fa-
ianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon:
0758/063.773.
Vând apartament 4
camere, Mercur. Te-
lefon: 0724/804.875.

Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan,
uºã metalicã, centralã,
izolaþie termicã, Craio-
viþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.

CASE
Vând în comuna Ple-
niþa, Dolj douã case
cu câte douã camere
fiecare, cu antreu ºi
beci, mobilate ºi cu tot
inventarul gospodã-
resc pentru douã fa-
milii, apã, canal, baie,
situate lângã spitalul
Pleniþa. Preþ total
40.000 lei. Telefon:
0230/561.168.
Vând vila zonã sigurã,
centralã, lângã Facul-
tatea de Agronomie,
teren 462 m2, garaj.
Telefon: 0726/275.943.
Casã 4 camere, bu-
cãtãrie, baie, beci, su-
prafaþã 108 mp, teren
275 mp, gaze, apã, în-
cãlzire centralã, Ale-
ea 6 Brestei. Telefon:
0725/505.424.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera
Vâlcii, strada Ramuri
62 – 60.000 euro. Te-
lefon: 0786/982.529.
D+P, 6 camere, pivni-
þã, utilitãþi, teren 1300
mp anexe (3 camere
cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5
camere, baie cu boi-
ler electric, curte
mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã
construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0760/295.905.
Vând casã în comuna
Brãdeºti, sat Brãdeºtii
Bãtrâni. Telefon: 0743/
888.255.

Vând casã + 365 mp
teren pretabil amena-
jare comercialã Piaþa
Chiriac. Telefon: 0722/
226.413.
Vând sau închiriez
casã boiereascã pre-
tabil firmã sau labora-
tor analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã, vie, teren
arabil, pãdure salcâm,
etc. Telefon: 0784/
736.350.
Vând casã + teren
650 mp str. Fragilor
Aleea II. Telefon: 0751/
168.297.
Vând casã 4 camere
cu beci, anexe gospo-
dãreºti + locul casei în
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1, preþ
100.000 negociabil.
Telefon: 0253/466.520;
0751/400.571 ºi 0721/
502.557.
Vând casã bunã cu
anexe, teren intravilan
ºi extravilan în comuna
Bulzeºti, sat Stoiceºti.
Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã
+ teren 379 mp, zonã
bunã. Telefon: 0251/
531.238; 0351/457.919,
seara.
Vând casã Craiova 3
camere, liberã, toate
utilitãþile, teren 400 mp,
2 ieºiri, vad comercial.
Telefon: 0764/735.304.
Vând casã, cartierul
Romaneºti. Telefon:
0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã +
teren 600 mp cartier
Romaneºti, strada Ale-
ea Târgului nr. 26. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari.
Telefon: 0745/350.029.
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Vând urgent! Casã 6
camere, moderniza-
tã, cu puþ american ºi
4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Li-
vezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere
str. Rãºinari, depen-
dinþe, gaz, apã, canal,
curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, nego-
ciabil. Informaþii la te-
lefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâ-
neascã cu teren in-
travilan 1000 mp la
intrarea în Palilula,
comuna Bucovãþ,
cadastru, apã, asfalt,
12 euro/mp, posibili-
tate parcelare în 2 lo-
turi. Telefon: 0749/
049.646.

Vând casã netermina-
tã Craiova, Centura de
Nord, teren 1560 mp.
Telefon: 0720/863.286.
Vând casã ºi curte
Braniºte comuna Po-
dari. Telefon: 0745/
350.029.
Vând casã Caraula
preþ 45.000 lei, nego-
ciabil. Telefon: 0746/
260.588.
Vând casã locuit, ane-
xe gospodãreºti plus lo-
cul casei, oraº Novaci,
jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil.
Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/
400.571.
Vând casã, comuna
Leu. Telefon: 0753/
534.617.

Vând casã Craiova 5
camere, baie, bucãtã-
rie, încãlzire centralã
sau schimb cu apar-
tament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã + anexe
gospodãreºti plus locul
casei oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava”
nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.

TERENURI
Vând 1500 mp în
Bãile Govora, “Bel-
vedere”, împrej-
muit, lângã pãdu-
re, toate utilitãþle in-
stalate.Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.

VÂND teren agricol
comasat. Relaþii tele-
fon:  0728/048.066.
Vând teren intravilan,
3500 mp, situat în Po-
poveni, cu 23 m deschi-
dere la strada principa-
lã, cu toate facilitãþle ºi
în condiþii avantajoase.
Telefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, in-
travilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren intravilan
400 mp situat în Se-
garcea, strada “Unirii”
nr. 29F (în spatele li-
ceului), cadastru ºi
3300 mp vie (parþial
defriºatã) situatã pe li-
nia mare în plai. Tele-
fon: 0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã
bãtrâneascã pentru
demolare, cu cadastru
fãcut la 11 km de Cra-
iova – intravilan. Cedez
4200 m2  tren extravi-
lan – pentru reparaþii
casã. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Tele-
fon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând  teren zona Tri-
bunal Judeþean, str.
“Iancu Jianu”. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvoru
de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betona-
tã având toate facili-
tãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiºti-
lor), negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Skoda Octavia
1,9 TDI, fabricaþie
2000, înmatriculatã în
Bulgaria. Preþ 3400
Euro negociabil. Tele-
fon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C
1.2., 2002, benzinã, co-
menzi volan, 5 uºi, an-
velope noi varã, înscris
în RO, taxele la zi, preþ
negociabil 2500 euro.
Telefon: 0763/803.708;
0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Tele-
fon: 0761/647.718.
Mitsubishi Galant
GLSTD diesel, fab. 96
închidere centraliza-
tã, geamuri ºi oglinzi
electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatri-
culatã în Bulgaria,
stare de funcþionare,
700 euro, negociabil.
Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie
93, în stare de funcþio-
nare, nerulatã în þarã –
550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.

Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabrica-
þie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Tele-
fon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Set vase ionx, 6 piese
1-5 litri cu capace. In-
strucþiuni folosire,
made Germania. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând set 16 piese
pentru gãtit etanjat,
economc, rapid, fãrã
ulei. Cadou nuntã
deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând 100 baniþe
grâu nou, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând grâu nou,
comuna Terpeziþa,
1 leu/kg. Telefon:
0760/191.641.
Butelii aragaz, douã
focuri pentru voiaj. Ar-
curi spirale suspensii
autoturism Mercedes
190D, 1966. Telefon:
0251/598.518.
Vând canistrã alumi-
niu 20 litri, ansamblu
ax volan cu pedaliere
ºi contact cu cheie Da-
cia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau
butelie, arzãtoare
gaze sobã, reductor
tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pã-
lãrie fetru nr. 55 nouã –
60 lei; telefon fix cu nu-
mere – 25 lei. Telefon:
0761/355.869.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

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

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Te-
lefon: 0351/447.472;
0764/060.657.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând cositoare rota-
tivã 1,90 lãþime ºi
plug PP2 pentru trac-
tor U 45. Telefon:
0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea,
ºifonier, vitrinã, bufet,
aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând 80 acþiuni la
Reloc. Telefon. 0351/
459.222.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând rãsad de tranda-
firi toate culorile ºi lean-
dru culori alb ºi frez.
Telefon: 0351/430.880.
0762/278.639.
Vând 2 roþi cu jenþi la
4 gãuri pt. Opel Astra
F Caravan, montate
cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14.
Preþ 100 lei/buc. Tele-
fon: 0767/517.023.

Vând radio, oglindã in-
terior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan
ºi 2 oglinzi exterioare,
1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã ae-
rul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri,
frigider. Telefon: 0724/
512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0743/462.582.
Vând centralã Vailand
26 kw, membranã,
apã caldã, defectã. Te-
lefon: 0721/483.933.

Vând 1 set cauciu-
curi 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 pen-
tru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3  canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifoni-
er, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãl-
zitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din
piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neocla-
sic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diametru
38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor
Dacia 1100 nouã. Te-
lefon: 0721/995.405.

Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.

Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufrage-
rie lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi (pes-
te 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, portre-
te, peisaje, naturi stati-
ce, icoane ulei ºi foiþã
aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri
155X13 cu jantã, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri
cu butelie, alternator
12V nou, delcou  mo-
tor Dacia nou. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosa-
pã Honda, echipa-
ment vânãtoare din
piele, hidrofor pentru
irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
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Vând flori de came-
rã, balcon, în ghiveci
ºi rãsad de muºcate
cu floare bãtutã, alb,
frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã trico-
taj mare. Telefon:
0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând butelii aragaz
ºi spalieri pentru
viþa-de-vie. Telefon:
0744/928.444.
Vând cãrucior pen-
tru handicap cu an-
trenare manualã,
nou, 1000 RON, ne-
gociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând smoalã (bi-
tum), mozaic, mar-
murã, putinã 500 l,
butoi 700 l stejar. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând aparat de
sudurã semiauto-
mat, flux argon,
marca Telelwin,
plus mascã profe-
sionalã electroni-
cã, preþ 1.500 lei ºi pi-
camer marca Bosh
preforator ºi demo-
lator la preþul de
1.500 lei. Telefon:
0769/880.705.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0736/429.876;
0758/937.083.
Particular! Cumpãr
apartament – gar-
sonierã, la stradã,
parter, maximum
etajul 2. Telefon:
0748/195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr dormitor
sculptat, canapea,
fotolii mãsuþã hol. Te-
lefon: 0761/824.947.
Caut cumpãrãtor sau
investitor pentru o mi-
crofermã de flori:
trandafiri, zambile,
frezii ºi pepinierã
pomi fructiferi, cultu-
rã de cãpºuni în sere
sau solarii. Telefon:
0351/430.880.
Caut  beneficiar pen-
tru închiriere sau
transport de mãrfuri
diverse din judeþ sau
þarã. Posed Dacia
Papuc cu 2 locuri. Te-
lefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, cea-
suri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, ar-
gintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, anti-
chitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu
comercial 148 mp
la demisol pretabil
bar, discotecã, ca-
sino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon: 0769/
784.998
Doresc sã închiriez
sau sã cumpãr gar-
sonierã – Brazdã în
blocurile G4, G5,
sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de
apartament deco-
mandat, Brazda lui
Novac. Telefon: 0762/
267.631.

P+E pretabil pen-
tru firme, creºe,
grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez garsonierã
tot confortul, strada
“A. I. Cuza”, bloc
M18E. Telefon: 0770/
784.539.
Închiriez aparta-
ment pentru fami-
lie zona prefectu-
rã. Telefon: 0742/
244.476.
Închiriez spaþiu co-
mercial 53 mp, str.
“Amaradia” nr. 56,
parter bloc (fosta
Cofetãrie Amara-
dia) 5 Euro mp. Te-
lefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Ofer spre închirie-
re apartament 2 ca-
mere, decomanda-
te, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, mi-
crocentralã, aer
condiþionat. Tele-
fon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonie-
rã Calea Bucureºti
(zona Institut),
complet mobilatã
ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã ter-
micã, tot confortul,
250 euro. Rog serio-
zitate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã bu-
levardul „1 Mai”. Tele-
fon: 0785/886.507.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gaz-
dã, la bloc, lângã Me-
dicinã. Telefon: 0770/
300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mo-
bilat ºi utilat. Telefon:
0723/207.953.
Închiriez pe termen
lung apartament ºi piv-
niþã (depozit materia-
le) la casã, strada Bu-
covãþ – Craiova. Tele-
fon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bã-
ieþi în gazdã la bloc. Te-
lefon: 0762/047.095.

Închiriez casã, zona
Spitalul nr. 1, preta-
bil depozit policlinicã
privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp +
curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani,
fãrã obligaþii, cu servi-
ciu în Craiova, caut
doamnã pentru priete-
nie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adã-
post ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

MEDICINÃ TRADI-
ÞIONALÃ CHINE-
ZÃ! Tratament: de
prevenþie, curativ ºi
de completare a de-
ficitului în organism
cu produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã
pentru familie. Tele-
fon: 0724/512.304.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera
/ obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar
pensionar, doresc,
contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi
îngrijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu
documente pe nu-
mele Covei Horea.
Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon:
0764/292.916.
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Fundaºul român, ªtefan Radu, a
reuºit sã puncteze, luni searã, pen-
tru întâia oarã în campionatul Italiei,
deschizând scorul în partida câºti-
gatã de Lazio contra Pescarei, 2-0.

Integralist, fostul dinamovist a
spart gheaþa în minutul 29, cu un ºut
superb de la 20 de metri, dupã o pasã
a boniacului Senad Lulici. Acesta avea
la rându-i sã-ºi treacã ºi el numele pe
lista marcatorilor, tot cu o reuºitã de
kinogramã din afara careului (35).

„Dedic golul tatãlui meu, mamei
mele ºi soþiei mele. Este al treilea gol
pe care îl marchez în acest sezon (n.r.
– a mai înscris în Cupa Italiei ºi în
Liga Europa). Sper sã reuºesc tripla,
câºtigând campionatul, Cupa Italiei
ºi Liga Europa. Primul obiectiv este
dificil de îndeplinit, dar sper ca mã-
car pe celelalte douã sã le reuºim. Ar
trebui sã-mi fie ruºine pentru cã am
aºteptat cinci ani sã marchez primul
gol în Serie A”, a spus Radu pentru

Ce execuþie!

ªtefan Radu a înscrisªtefan Radu a înscrisªtefan Radu a înscrisªtefan Radu a înscrisªtefan Radu a înscris
primul sãu gol în Serie Aprimul sãu gol în Serie Aprimul sãu gol în Serie Aprimul sãu gol în Serie Aprimul sãu gol în Serie A

Presa peninsularã l-a desemnat omul meciului

Gazzetta dello Sport. Cotidian care
i-a acordat nota 7, desemnându-l cel
mai bun jucãtor de pe teren: „O exe-
cuþie perfectã pentru primul gol în
campionat”. La fel au stat lucrurile ºi
în viziunea site-ului tuttomercato-
web.com: „ªtefan Radu a deschis
scorul pentru Lazio cu un adevãrat
eurogol de la marginea careului. Ro-
mânul a dat semnalul pentru trupa
biancocelestã, care pânã în acel mo-
ment nu prea reuºise sã punã în peri-
col buturile adverse”.

Graþie victoriei, Lazio a urcat pe
locul 3 în Serie A, adunând 47 de
puncte la finele a 26 de runde. Lider
detaºat este Juventus, cu 58 de punc-
te, secondatã de Napoli (52p), for-
maþie care a remizat în celãlalt meci al
zilei de luni, 0-0 la Udine. Cât o pri-
veºte pe nou-promovata Pescara,
trupa condusã de Cristiano Bergodi
se zbate pe locul 19 al clasmentului,
cu 21 de puncte, la 5 lungimi de ulti-

ma poziþie ce asigurã menþinerea în
elitã, poziþie ocupatã momentan de
Genoa.

ªi Bogdan Stancu a punctat!
Fosta sa echipã a revenit

însã fabulos
Trecând în Turcia, zi nu la fel de

bunã pentru Bogdan Stancu!  Deºi
ºi-a penalizat fosta sa echipã, Gala-
tasaray, ducând scorul la 2-0 (45,
pen.) chiar în fieful acesteia, tot n-a
fost suficient ca Orduspor sã plece
cu mãcar un punct de pe malurile
Bosforului. „Cim Bom” a întors in-
credibil rezultatul în partea secundã,
câºtigând cu 4-2. Au punctat Sneij-
der 58, Burak Yilmaz (68, 70) ºi Inan
(78), cel din urmã luându-ºi astfel ºi
o revanºã, dupã autogolul din minu-
tul 15.

Cu doar o victorie în precedente-
le 13 runde (dintr-un total de 23),
Orduspor a cãzut pânã pe locul 15,

primul deasupra liniei care delimitea-
zã echipele ce vor retrograda, având
cu douã puncte mai mult decât Ela-
zigspor (26 faþã de 24). De cealaltã
parte, Galatasaray a mai fãcut un pas
spre apãrarea titlului de campioanã,
refãcând ecartul de 6 puncte faþã de
rivala Fenerbahce.

De 8 ori a reuºit sã marcheze
Bogdan Stancu în actuala ediþie a
„SuperLig”, 3 dintre goluri venind
în urma unor penalty-uri. „Mota-
nul” nu mai punctase din urmã cu
mai bine de trei luni, mai exact din
19 noiembrie, de la un 1-2 cu Trab-
zonspor.

Antrenorul englez Steve McClaren a demi-
sionat de la conducerea tehnicã a formaþiei
olandeze FC Twente, în urma rezultatelor slabe
înregistrate de echipã, a anunþat, ieri, gruparea
din Enschede pe site-ul oficial.

„Clubul este mai important decât un individ.
Twente este prea dragã inimii mele pentru a-i
împiedica progresul. Presiunea suporterilor a
devenit prea puternicã. Cel mai bine pentru
echipã este sã plec. Rãmân convins cã Twente
poate termina campionatul în primele patru echi-
pe”, a explicat tehnicianul în vârstã de 51 de
ani, care o mai pregãtise pe Twente ºi între 2008
ºi 2010.

Dupã 24 de etape, Twente Enschede ocupã
locul cinci în Eredivisie, cu 44 de puncte, fiind
la ºase puncte de liderul PSV Eindhoven. Fos-
ta adversarã a Stelei ºi Vasluiului în Liga Euro-
pa a înregistrat o serie de ºase meciuri fãrã vic-
torie, obþinând ultimul rezultat negativ sâmbã-
tã, scor 1-2, pe terenul lui Heerenveen.

În primul sãu mandat la Enschede, McCla-
ren a câºtigat titlul în 2010. Fostul selecþioner

Sorþii EHF au decis ieri, la Viena, optimile de
finalã ale Velux Champions League. Fãrã doar ºi
poate, duelul rundei este cel dintre Atletico
Madrid ºi Fuchse Berlin. Ambele formaþii au fost
prezente în “Final 4” în 2012, însã numai forma-
þia spaniolã a ajuns în finalã. Fuchse Berlin a
fost învinsã atunci de THW Kiel, echipa care
avea sã cucereascã ºi trofeul în faþa lui Atletico.
Datele problemei s-au mai schimbat însã între
timp. Trupa din Madrid pare sã nu mai aibã ace-
eaºi forþã din sezonul trecut, însã ºi aºa Fuchse
Berlin are toate motivele sã se teamã atât timp
cât din lotul spaniolilor fac parte Aguinagalde,
Lazarov, Kallman, Barachet sau Balici.

Steve McClaren a demisionat de la Twente
al Angliei a mai antrenat apoi Wolfsburg ºi
Nottingham Forest, înainte de a reveni la Twen-
te în ianuarie 2012, când l-a înlocuit pe olande-
zul Co Adriaanse.

Atletico Madrid – Fuchse Berlin, meciul
vedetã din „optimile” Ligii Campionilor

THW Kiel ºi FC Barcelona, principalele fa-
vorite la câºtigarea trofeului, vor avea meciuri
accesibile în optimi, cu Chekhovskie, respectiv
Silkeborg. Încã de pe acum se poate spune cã
în sferturi va ajunge ºi o echipã surprizã, Dina-
mo Minsk sau Metalurg Skopje, care se vor
înfrunta într-unul din cele opt meciuri. Cele douã
grupãri se aflã în faþa unei ºanse istorice în noul
format al Ligii Campionilor, dominat clar de câþi-
va ani de echipele din Germania ºi Spania. De
urmãrit vor fi ºi echipele Veszprem ºi Kielce,
capabile sã încurce granzii din cele douã þãri
amintite în lipsa lui Montpellier, care a ieºit pen-
tru moment din circuitul celor mari.

Programul complet al meciurilor 
Silkeborg (Danemarca) – FC Barcelona (Spania)
Ademar Leon (Spania) – Veszprem (Ungaria)
Pick Szeged (Ungaria) – Vive Targi Kielce (Polonia)
Celje Lasko (Slovenia) – HSV Hamburg (Germania)
Chekhovskie Medvedi (Rusia) – THW Kiel (Germania)
Dinamo Minsk (Belarus) – Metalurg Skopje (Macedonia)
Atletico Madrid (Spania) – Fuchse Berlin (Germania)
Gorenje Velejne (Slovenia) – Flensburg (Germania)
Prima manºã este programatã în 13-17 martie, iar returul în 20-24 martie.

Digi Sport 1
23:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei

(semifinale, manºa retur): Sevilla – Atletico
Madrid / 3:00 – FOTBAL – Cupa Liberta-
dores: Corinthians – Milionarios.

Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

CSU Ploieºti – CSU Sibiu / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: SCM U
Craiova – CSM Bucureºti.

Digi Sport 3
17:30 – VOLEI (F) – Liga Naþionalã:

SCM U Craiova – Dinamo / 19:30 – VOLEI
(M) – Liga Naþionalã: Remat Zalãu – Unirea
Dej.

Dolce Sport
21:30 – FOTBAL – Cupa Germaniei

(sferturi de finalã): Bayern Munchen –

CUPA FRANÞEI – OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Marþi searã, dupã închiderea ediþiei:
Sochaux – Troyes, Evian TG – Le Havre
(II), St’Etienne – Lille;

Miercuri: Lorient – Brest, Raon-l’Eta-
pe (IV) – Bordeaux, Venissieux (V) –
Nancy, Paris SG – Marseille;

Joi: Lens (II) – Epinal (III).

CUPA GERMANIEI – SFERTURI
DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ

Marþi searã, dupã închiderea ediþeii:
Mainz – Freiburg, Kikers Offenbach (III)
– Wolfsburg;

Miercuri: VfB Stuttgart – VfL Bochum

Borussia Dortmund.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Cupa Angliei (optimi

de finalã): Middlesbrough – Chelsea.

Eurosport
9:30, 11:30 – SNOOKER – Open-ul

Mondial Heikou (China): etapa a treia /
13:30 – SCHI FOND – CM Val di Fiemme
(Italia): masculin 15 km liber / 15:00, 16:30

– SNOOKER – Open-ul Mondial Heikou
(China): etapa a treia /  17:45 – SÃRITURI
CU SCHIURILE – CM Val di Fiemme (Italia):
masculin calificãri /

Eurosport 2
8:30, 13:30 – SNOOKER – Open-ul

Mondial Heikou (China): etapa a treia /
16:30 – CICLISM – Grand Prix Le Samyn
(Belgia) / 21:00 – PATINAJ ARTISTIC –
CM juniori Milano (Italia).

(II), Bayern Munchen – Borussia Dort-
mund.

CUPA SPANIEI – SEMIFINALE –
MANªA RETUR

Marþi searã, dupã închiderea ediþiei:
FC Barcelona – Real Madrid (1-1);

Miercuri: Sevilla – Atl. Madrid (în tur
1-2).

CUPA ANGLEI – MECI RESTANÞÃ
DIN OPTIMILE DE FINALÃ

Miercuri: Middlesbrough – Chelsea;
Program sferturi (9-10 martie): Ol-

dham (III)/Everton – Wigan, Man. City –
Barnsley (II), Millwall (II) – Blackburn (II),
Man. United – Middlesbrough (II)/Chelsea.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

HANDBAL (M)
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LIGA I – ETAPA A XX-A
Gaz Metan – Gloria Bistriţa 3-1
Au marcat: Llulaku 31, Bawab 45 – pen., 60 / Antonache 34.
Concordia – CS Turnu Severin 1-1
Au marcat: Ispir 18 – pen. / Fl. Costea 58 – pen.
Ceahlăul – Pandurii 0-1
A marcat: Matulevicius 28.
CSMS Iaşi – Rapid 0-1
A marcat: Creţu 4 – aut.
Oţelul – Petrolul 0-1
A marcat: Bokila 80.
Dinamo – FC Braşov 2-1
Au marcat: Alexe 18, 33 – pen. / Păun 60.
Astra Giurgiu – Viitorul 2-0
Au marcat: Budescu 28, Fatai 70.
„U” Cluj – Steaua  0-1
A marcat: Rusescu 35.
FC Vaslui – CFR Cluj 0-0

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XX- A

Steaua 20 16 2 2 47-15 50
Astra 20 12 4 4 42-21 40
Pandurii 20 11 5 4 31-25 38
Vaslui 20 10 6 4 30-18 36
Petrolul 20 9 7 4 28-17 34
CFR Cluj 20 9 6 5 37-24 33
Dinamo 20 9 6 5 32-24 33
Rapid 20 8 5 7 22-22 29
FC Braşov 20 7 5 8 27-29 26
Concordia 20 6 7 7 19-29 25
Mediaş 20 6 6 8 22-28 24
Oţelul 20 5 7 8 23-28 22
Viitorul 20 4 9 7 22-27 21
Ceahlăul 20 5 4 11 23-36 19
CSMS Iaşi 20 5 3 12 18-26 18
„U” Cluj 20 4 5 11 18-35 17
Severin 20 2 7 11 19-30 13
Bistriţa 20 2 6 12 14-39 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 Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la tel:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Nici un  succes nu a înregist rat
până acum Universitatea Craiova în
faţa celor de la CSM Bucureşti în cele
10 meciuri directe, pierzându-l şi pe
cel din tur, scor 78-87. Numai că acest
sezon este unul al recordurilor pen-
tru trupa lui Andelko Mandic, care a
întrerupt recent un alt palmares ne-

LIGA I – ETAPA A XXI-A

Vineri
Gloria – Ceahlăul - 19.45 (Digisport 1)

Sâmbătă
Steaua – Gaz Metan - 19.15 (Dolcesport 1)
Viitorul – „U” Cluj - 19.30 (Digisport 1)
CFR Cluj – Oţelul - 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Petrolul – CSMS Iaşi - 18.00 (Digisport 1)
Rapid – Dinamo - 20.30 (Digisport 1)

Luni
FC Braşov – Concordia - 18.00 (Digisport 1)
Pandurii – FC Vaslui - 19.30 (Dolcesport 1)
CS Turnu Severin – Astra - 20.30 (Digisport 1)

Toţi în alb, pentru a noua
victorie consecutivă!

Universitatea Craiova joacă de la ora 20.00,
în Sala Polivalentă, cu CSM Bucureşti

1. CS Municipal Oradea 23 19 4 42
2. Universitatea Craiova 23 18 5 41
3. Gaz Metan Mediaş 24 16 8 40
4. BC Mureş Tg. Mureş 23 16 7 39
5. CSU Asesoft Ploieşti 23 16 7 39
6. “U” Mobitelco Cluj 23 16 7 39
7. BC Timişoara 23 15 8 38
8. CSM Bucureşti 23 15 8 38
9.  CSU Atlassib Sibiu 23 12 11 35
10. Energia Rovinari 23 11 12 34
11. BCM „U” Piteşti 23 10 13 33
12. CSS Giurgiu 23 8 15 31
13. Timba Timişoara 23 5 18 28
14. Farul Constanţa 23 4 19 27
15. BC Miercurea Ciuc 23 3 20 26
16. Dinamo Bucureşti 24 1 23 25

Voleibalistele
au şanse infime
în faţa liderului

Dacă vrea să mai prindă play-off-
ul, echipa feminină de volei Universi-
tatea Craiova trebuie să câştige cel
puţin patru puncte în cele două me-
ciuri rămase din sezonul regulat, iar
CSM Lugoj  să nu acumuleze vreu-
nul. Astfel, craiovencelor le-ar fi ne-
cesare două seturi câştigate în dis-
puta de astăzi cu Dinamo, completate
cu un succes, previzibil de altfel, con-
tra „lanternei roşii” Universitatea Cluj
în ultima rundă, în timp ce Lugojul are
două meciuri grele, la Tomis Constan-
ţa şi cu Ştiinţa Bacău, pe care le-ar
putea pierde la 0 sau la 1. Numai că
misiunea fetelor lui Dudaş este una
extrem de d ificilă astăzi, de la o ra
17.30, în Sala Polivalentă, în faţa lide-
rului Diviziei A1, Dinamo Bucureşti.
Oaspetele au câştigat cu 3-0 în runda
trecută chiar în fieful campioanei To-
mis Constanţa şi vin în Bănie pentru
a-şi păstra primul loc şi a beneficia de
un adversar facil în play-off, respec-
tiv Craiova sau Lugoj.

gativ, în faţa lui BC Mureş. Opt suc-
cese la rând au acumulat craiovenii,
iar în seara aceasta aşteaptă o sală
„albă” pentru a continua şirul victo-
riilor. „Ne vom opri la un moment dat,
nu va fi un dezastru dacă vom pier-
de, însă nu este imposibil nici să ră-
mânem invincibili, chiar dacă va fi ex-

trem de greu”, spune Andelko Man-
dic. „Îi invităm pe spectatori să vină
îmbrăcaţi în alb la meciul cu CSM Bu-
cureşti, dar le mulţumim şi celor care
nu o vor face şi vor veni să ne susţi-
nă. Primordial este jocul şi spectaco-
lul, dar o sală complet albă ar avea un
efect vizual puternic, pe lângă cel
sonor cu care ne-am obişnuit deja”,
spune team-managerul Ştiinţei, Ma-
rius Toma. Meciul de astăzi se anun-
ţă echilibrat, echipa oaspete având o
cotă foarte bună ş i do i jucători în
mare fo rmă, Martinic şi Shepherd,
ambii cu o medie în jurul a 20 de punc-
te pe meci, mai bună decât a oricărui
jucător al Craiovei. „Va fi un meci foar-
te greu, CSM are o ech ipă foarte
bună, acoperă toate cele 5 poziţii din
teren şi vin şi cu mare ambiţie de a se
revanş a după ce au pierdut primul
meci din campionat pe teren propriu,
cu BC Mureş. Toată lumea vorbeşte
despre Martinic şi Shepherd, dar eu
spun că au şi alţi jucători de valoare,
precum Căruţaşu sau Bosnjak, care îi
ajută foarte mult. Noi trebuie să ju-
căm ca o echipă, să ne apărăm foarte
bine şi vom câştiga dacă îi vom ţine
sub 75 de puncte marcate. În tur nu
am reuşit, aşa că dacă înscriu peste
80 de puncte ne va fi foarte greu să
învingem”, a fost avancronica făcu-
tă ieri la conferinţa de presă de An-
delko Mandic.

Toma: „Deranjăm fiindcă
am schimbat forţele în baschet”

Antrenorul Craiovei a confirmat că
Miskovic va reveni pe teren după
meciul cu BC Timişoara, din acest
week-end, iar Hallik va fi pe teren şi în
această seară, în ciuda unei probleme
la genunchi care l-a împiedicat să se
antreneze la turaţie normală. Cât de-
spre scandalul declanşat de cei de la
BC Mureş după partida de la Craiova
şi efectele acestuia, Marius Toma a
spus: „Aşteptăm decizia finală a FRB,

Liga Naţională masculină de baschet

după memoriul făcu t de cei de la
Mureş. Problema lo r es te că s-au
schimbat puţin forţele în baschet, cei
de la Mureş câştigaseră mereu cu noi,
au investit mai mult şi sunt frustraţi
din cauză că au pierdut aici, mai ales
după ce am avut un prim sfert în care
i-am dominat total”. Programul etapei
a 24-a este următorul: Gaz Metan Me-
diaş – Dinamo 84-48 s-a jucat în de-

vans. Meciurile Farul Constanţa –
Mobitelco şi Timba Timişoara – BCM
Piteşti s-au jucat aseară; astăzi: CSS
Giurgiu – Municipal Oradea (ora 18),
Asesoft Ploieşti – Atlassib Sibiu (ora
18, Digisport 2), BC Timişoara – Csik-
szereda Miercurea Ciuc (ora 18), BC
Mureş – Energia Rovinari (ora 19),
Universitatea Craiova – CSM Bucu-
reşti (ora 20, în direct la Digisport 2).


