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Casa de Cultură a Studenţilor din Craiova a
devenit neîncăpătoare, sâmbătă dimineaţa, pen-
tru social-democraţii craioveni care s-au adunat
pentru a-şi alege preşedintele pentru următorii
ani. Alături de Lia Olguţa Vasilescu, singurul
candidat la funcţia de preşedinte, au fost alături
miniştri, secretari de stat, parlamentari, preşe-

Lia Olguţa Vasilescu este noul
preşedinte al PSD Craiova

Lia Olguţa Vasilescu este noul
preşedinte al PSD Craiova

Lia Olguţa Vasilescu este noul
preşedinte al PSD Craiova

Lia Olguţa Vasilescu este noul
preşedinte al PSD Craiova

Lia Olguţa Vasilescu este noul
preşedinte al PSD Craiova

Lia Olguţa Vasilescu este noul
preşedinte al PSD Craiova

Lia Olguţa Vasilescu este noul
preşedinte al PSD Craiova

Lia Olguţa Vasilescu este noul
preşedinte al PSD Craiova

Lia Olguţa Vasilescu este noul
preşedinte al PSD Craiova

dinţi de consilii judeţene, primari şi consi-
lieri judeţeni. Conferinţa de alegeri a Or-
ganizaţiei PSD Craiova a fost condusă de
ministrul Tineretului şi Sportului, Nico-
lae Bănicioiu. Pentru prima dată la nive-
lul PSD Craiova a fost înfiinţată funcţia
de prim-vicepreşedinte.

A ucis doi tineri
şi a fugit fără să
privească înapoi

“Tedy Bear” –
primul centru
pentru copilul
autist din Oltenia

Micuţii care suferă de autism din
Craiova, dar şi din împrejurimi, au
de astăzi o nouă şansă la o viaţă
normală. Se numeşte “Tedy Bear”
şi este primul centru pentru recu-
perarea copilului autist, din Oltenia,
care a fost inaugurat ieri. Aflat în
localitatea doljeană Cârcea, la nu-
mai câţiva kilometri de Craiova,
centrul vine în sprijinul tuturor pă-
rinţilor care au copii cu autism şi
care până acum au fost nevoiţi să
apeleze la terapia la domiciliu, ex-
trem de costisitoare.
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Vicepremierul Liviu Dragnea (foto), ministru al
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, a de-
clarat sâmbãtã, la Brãila, cã procesul serios de re-
structurare început în administraþia centralã poate
aduce ºi reduceri de personal în rândul angajaþilor
ministerelor. „Este posibil sã aparã ºi reduceri de
personal în administraþia centralã. În administraþia
localã, acum câþiva ani de zile, s-au aprobat prin lege
niºte normative de personal. În administraþia centra-
lã nu existã aºa ceva, fiecare minister putea sã anga-
jeze cât dorea. Ori aºa ceva nu e în regulã. Eu le-am
spus tuturor miniºtrilor, tuturor colegilor mei, sã facã
aceastã analizã a personalului. Îi aºteptãm cu drag ºi
cu rãbdare, dar nu la nesfârºit. În cazul în care nu
vor rãspunde, vom veni cu ordonanþã de urgenþã în
care se va spune foarte clar cât se reduce ºi vor fi
obligaþi sã o facã”, a declarat Dragnea. Vicepremie-
rul a recunoscut cã „nu este un proces uºor” ºi cã
întâmpinã foarte multã rezistenþã în sistem, generatã
de „tabieturi ºi cumetrii”. „Inclusiv la mine la minis-
ter am descoperit foarte multe cumetrii ºi sper sã
finalizãm controlul intern ºi sã luãm niºte mãsuri se-
rioase. Am început o analizã care trebuia fãcutã de
mulþi ani, sã vedem dacã administraþia centralã are
numãrul de personal optim. În primul rând, sunt
multe posturi vacante, care au prevedere bugetarã
în bugetul fiecãrei instituþii centrale ºi care trebuie
ºterse. Pe de altã parte, a început o analizã în fiecare
compartiment, serviciu, direcþie din ministere, sã se

vadã dacã acolo chiar nu se poate funcþiona cu un
numãr mai mic de personal. Poate sunt structuri
unde numãrul este deficitar”, a spus Dragnea. ªi
ministrul Finanþelor, Daniel Chiþoiu, a vorbit ieri, la
RTV, despre o diminuare cu 15% a cheltuielilor de
personal din administraþia publicã, în medie, exis-
tând însã posibilitatea ca în unele ministere sã fie
efectuate ºi concedieri, dar nu semnificative. „Fie-
care ordonator de credit a avut obligaþia sã facã o
analizã a activitãþii aparatului central. S-ar putea sã
fie structuri unde e nevoie de o reducere mai mare,
alte structuri sã aibã nevoie sã angajeze personal. De
aceea, 15% reprezintã o medie de reducere a perso-
nalului la nivelul aparatului central. Este o reducere
din punct de vedere al numãrului de personal, a postu-
rilor bugetate, pentru cã sumele dispo-
nibile care rãmân la nivelul ordonatorilor
de credite pot sã le utilizeze pentru acor-
darea de suplimente pentru ceilalþi sala-
riaþi. S-ar putea ca în unele ministere sã
fie ºi concedieri, deci reduceri ale nu-
mãrului de personal, dar nu semnificati-
ve, pentru cã sunt foarte multe posturi
la nivelul administraþiei centrale care sunt
vacante, bugetate, dar neocupate”, a spus
Chiþoiu la RTV.

Revenind la declaraþiile de sâmbãtã ale
lui Liviu Dragnea, acesta a mai anunþat
ºi cã se lucreazã la o propunere de flexi-

bilizare a funcþiei publice ºi a salarizãrii din sistemul
public, pentru ca ºi cei care sunt în gradul asistent
sau debutant sã poate ajunge la un nivel de salarizare
la un grad mai sus, pentru a-i stimula. „Dupã aceea,
trebuie sã abordãm serios problema salarizãrii func-
þiilor publice, pentru cã, dacã salariile sunt mici, nu
sunt atractive ºi nu vin oameni pregãtiþi ºi compe-
tenþi sã lucreze în acest sistem. ªi atunci trebuie sã
restructurãm, trebuie sã mergem la minim, dar ce-
lor care vor fi angajaþi sã le putem mãri salariile, pen-
tru cã de sistemul public se loveºte toatã lumea. Vrem
sã diminuãm atât cât e posibil cheltuiala cu persona-
lul, pe de o parte, ºi cheltuiala cu bunurile ºi servicii-
le, pentru a avea cât mai mulþi bani pentru investiþii”,
a completat Dragnea.
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Fac un apel cãtre PSD
sã punem Moldova
pe harta infrastructurii

Ministrul Transporturilor, Relu
Fenechiu, a declarat, sâmbãtã, la
Conferinþa judeþeanã a PSD Iaºi,
cã are nevoie de sprijinul social-
democraþilor pentru realizarea
celui mai mare proiect al Moldo-
vei, respectiv autostrada Iaºi-Târgu
Mureº, adãugând cã face un apel
la PSD „sã punã Moldova pe harta
infrastructurii”. „Avem nevoie de
proiecte pentru Moldova. Am
nevoie de sprijin pentru cel mai
mare proiect, unirea Moldovei cu
Europa. Autostrada trebuie sã
reprezinte o prioritate a Guvernu-
lui. ªtiu cã sunt multe prioritãþi, cã
sunt bani puþini, dar e important ca
pe lista prioritãþilor acest proiect
sã fie cât mai în faþã. Dacã nu vom
reuºi, nu vom putea rãspunde în
faþa celor care ne-au dat votul
masiv la alegerile de anul trecut.
Fac un apel cãtre PSD sã punem
Moldova pe harta infrastructurii”,
a spus Relu Fenechiu.
Programul Rabla 2013
începe din aprilie, cu
voucher-ere de 1.500 euro

Ministrul Mediului, Rovana
Plumb, a anunþat, sâmbãtã, într-o
conferinþã de presã la Ploieºti, cã
programul de înnoire a parcului
auto va fi implementat începând cu
15 aprilie, iar valoarea unui tichet
va fi de 1.500 de euro, neputând
preciza însã câte tichete vor fi
emise. Potrivit ministrului, autori-
tãþile sunt „în perioada de
evaluare ºi analizã” a programului
de înnoire a parcului auto, iar anul
acesta implementarea programului
Rabla se va face începând cu 15
aprilie „în mod cert”. „Încercãm sã
concentrãm în aºa fel încât sã avem
o singurã emisie de vouchere pe tot
anul”, a adãugat Rovana Plumb. Vicepremierul Liviu Dragnea

a declarat, sâmbãtã, la Iaºi, la
Conferinþa Judeþeanã a PSD, cã
va propune ca regiunile de
dezvoltare „sã aibã în denumire
nume proprii”, respectiv
regiunea Moldova, susþinând cã
o denumire precum regiunea 3
Sud Muntenia nu i se pare
oportunã. Într-o conferinþã de
presã susþinutã la Iaºi, Dragnea
a explicat cã „vom veni cu
propuneri concrete în perioada
urmãtoare. Regiunea din nord-
estul þãrii se va numi regiunea
Moldova. Vrem ca regiunile sã
aibã în denumire nume proprii.
Ce-i aia regiunea 3 Sud Munte-
nia? Cum se numesc locuitorii
de acolo, «trei sud munteni»?”.
Referitor la modul în care vor
fi desemnaþi cei care vor
conduce aceste regiuni de

Dragnea: Conducerea
regiunilor ar putea fi

asiguratã ºi prin rotaþie Reducerea TVA la pâine ar ge-
nera un impact bugetar negativ
semnificativ ºi, deºi, „cel puþin te-
oretic”, poate crea premise de di-
minuare a evaziunii în urmãtorii
ani, pe termen scurt trebuie gãsite
alte surse de venit care sã com-
penseze pierderea imediatã, surse
care însã în prezent nu pot fi asi-
gurate, relevã un document redac-
tat sãptãmâna trecutã de Ministe-
rul Finanþelor. În schimb, minis-
trul Finanþelor, Daniel Chiþoiu, a
precizat ieri, la RTV, cã TVA va fi
redusã la pâine începând cu luna
iulie, conform proiectului anunþat
anterior de Guvern, ºi cã docu-
mentul în care se aratã cã nu exis-
tã venituri de compensare pentru
o astfel de mãsurã este probabil „o
notã internã”. „Se poate sã fie o
notã internã, nu ºtiu cine a calcu-
lat acest impact bugetar. TVA sca-
de la pâine de la 1 iulie”, a spus
Chiþoiu la RTV. Identificarea altor
surse de venit care sã compense-
ze sumele neîncasate ca urmare a
unei astfel de reduceri a cotei de
TVA este necesarã, pentru a men-
þine echilibrul bugetar ºi þinta de
deficit asumatã cu instituþiile finan-
ciare internaþionale, se precizeazã
în documentul elaborat de Minis-
terul Finanþelor. Ministerul a anali-
zat reducerea cotei de TVA la pâine
- un angajament politic al Guvernu-
lui USL - de la 24% la 9%, ºi im-
pactul bugetar aferent, iar din ana-
lizã a rezultat cã o astfel de mãsurã
ar genera un impact bugetar nega-
tiv în trend ascendent, de 635 mili-
oane lei (0,1% din PIB) în 2013,

Se mai reduce sau nu
TVA la pâine?

671,7 milioane lei în 2014, 707 mi-
lioane lei în 2015 ºi 742,1 milioane
lei în 2016. Datele Finanþelor, chiar
ºi calculate pentru un an întreg, sunt
mai mari decât cele prezentate în-
cepând cu acest an de premierul
Victor Ponta ºi de ministrul Agri-
culturii, Daniel Constantin, care sus-
þineau cã efortul bugetar pe ºase luni
din acest an, se ridicã la 200 mili-
oane lei, respectiv la 100 milioane
lei. „În aceste condiþii, considerãm
cã mãsura de reducere a cotei de
TVA aplicabilã livrãrilor de pâine la
aceastã datã nu poate fi implemen-
tatã decât în situaþia identificãrii unei
alte surse de venit, care sã com-
penseze acest efect bugetar nega-
tiv pe termen scurt. Având în vede-
re impactul semnificativ negativ re-
zultat în urma analizei, coroborat cu
constrângerile bugetare ºi acordu-
rile cu instituþiile financiare interna-
þionale, în prezent nu pot fi asigu-
rate resursele financiare necesare
compensãrii sumelor neîncasate ca
urmare a reducerii cotei de TVA”,
se aratã în document. Ministerul Fi-
nanþelor mai aratã cã aceastã pro-
blemã rãmâne în atenþie „în viitor”.
„Este pãrerea unor funcþionari, a
unor economiºti din ministerul de
Finanþe, pe care o cunoaºtem ºi nu
ne mirã. De foarte mulþi ani, cei din
Ministerul de Finanþe ne spun cã
este o mãsurã care ar aduce preju-
dicii bugetului de stat, însã deciza
politicã de reducere a TVA la pâine
va fi luatã pânã la sfârºitul lunii apri-
lie”, a comentat ministrul Agricul-
turii, Daniel Constantin, la RTV,
documentul elaborat de Finanþe.

dezvoltare ºi denumirea lor,
vicepremierul a spus cã „o sã
vedem la final ºi procedura prin
care vor fi desemnaþi cei care
conduc regiunea, dacã vor fi
numiþi preºedinþi regionali sau
guvernatori. Vom stabili ºi dacã
vor fi aleºi în mod indirect,
eventual de cãtre consilierii
locali, sau dacã se va face o
conducere prin rotaþie în cei
doi-trei ani de tranziþie, pânã la
alegerile din 2016”. Este
important însã, a subliniat
Dragnea, ca în acest an sã fie
înfiinþate regiunile, adãugând
însã cã întregul proces al
regionalizãrii va dura câþiva ani.
„Termenul pentru înfiinþarea
regiunilor încã din acest an nu
este unul scurt. Tot timpul se
va spune cã este prea scurt,
pentru cã nu este uºor sã treci

la un nou sistem
administrativ”, a
explicat vicepre-
mierul. Acesta a
anunþat cã prima
mare dezbatere pe
tema regionalizãrii
are loc la Acade-
mia Românã pe 2
aprilie. Dragnea a
precizat cã proiec-
tul de lege ar putea
fi adoptat prin
angajarea rãspun-
derii, dupã revizui-
rea Constituþiei.
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Supãrarea primarului a fost
stârnitã de faptul cã unii dintre
aleºii locali s-au plâns cã fac de-
geaba interpelãri în plen, pen-
tru cã problemele sesizate de ei
nu se rezolvã niciodatã. Consi-
lierul PDL Dan Cherciu i-a rea-
mintit Liei Olguþa Vasilescu de-
spre mai vechea chestiune a li-
mitatoarelor de vitezã care sunt
deteriorate mai peste tot. „Re-
vin cu o solicitare pe care am
fãcut-o în trecut chiar de câte-
va ori, cea legatã de acele pra-
guri de limitare a vitezei. M-aþi
asigurat, de fiecare datã, cã se
vor lua mãsuri, însã vã aduc la
cunoºtinþã cã, în continuare,
cel puþin în zona Parcului Ti-
neretului, mai sunt ºi acum ace-

Cearta primarului cu funcþionãrimea

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu, le-a dat o palmã funcþionari-
lor din subordine chiar în timpul unei
ºedinþe. Edilul le-a reproºat acesto-

ra cã sunt obiecte de decor la întâlni-
rile cu consilierii municipali, fãrã a fi
în stare sã-ºi ia notiþe despre proble-
mele ridicate de aceºtia.

le praguri deteriorate, cu ºuru-
burile ieºite din asfalt. ªi nu nu-
mai cã nu îºi fac funcþia pentru
care au fost puse, dar consti-
tuie un pericol grav. Ca sã oco-
leascã zonele deteriorate, ºofe-
rii fac slalom pe acolo”.

Limitatoarele
de vitezã,
ºi mai deteriorate

Consilierul democrat-liberal a
insistat pe lângã primar sã se ia
totuºi o mãsurã, sugerând fap-
tul cã nerezolvarea acestei pro-
bleme þine de un sigur motiv:
cã nimeni nu s-a preocupat
pânã acum de acest aspect.
„Pãrerea mea este cã doar ar fi
trebuit sã daþi o dispoziþie ºi, în

douã ore, se putea remedia si-
tuaþia”, a comentat acesta. Tot
Checiu a ridicat ºi problema as-
faltului din preajma Parcului Ti-
neretului, care este la fel de
deteriorat, dar nici acest lucru
nu a stârnit, deocamdatã, sim-
þul gospodãresc al autoritãþilor
locale. «Vreau sã vã atrag aten-
þia ºi asupra deteriorãrii asfal-
tului care face legãtura cu stra-
da „Bucovãþ”, în dreptul acelui
podeþ. Este o zonã unde am vã-
zut cã sunt, în general, postaþi
cei de la Jandarmerie sau Poli-
þia Localã dar el este într-o zonã
deplorabilã», a mai spus consi-
lierul Dan Cherciu.

Aglomeraþie mare
la „Carol I”

Mihai Cilibiu, consilier PP-
DD, a venit ºi el cu o sesizare
mai veche pe care a expus-o în
faþa primarului cu regretul cã
situaþia nu s-a îmbunãtãþit nici
pânã acum. Alesul local i-a rea-
mintit edilului despre aglomera-
þia care se creeazã la orele de
vârf în preajma Colegiului Na-
þional „Carol I”, când maºinile
pãrinþilor care vin sã îºi ia co-
piii acasã se intersecteazã cu ta-
xiurile care obiºnuiesc sã par-
cheze tot acolo. «De douã luni
cer sã se facã ordine la inter-
secþia de la Colegiul Naþional
„Carol I”. La ora schimbului de
ture de elevi se fac ambuteiaje

ºi, efectiv, nu poþi sã traversezi.
Cred cã Poliþia Localã ar trebui
sã îºi facã datoria», a declarat
Cilibiu, acesta nefiind, într-ade-
vãr,  prima datã când ridicã
aceastã problemã în faþa auto-
ritãþilor.

Surprinºi în pozã
la ºedinþe

Pusã în faþa acestei situaþii,
Lia Olguþa Vasilescu ºi-a vãrsat
nervii pe funcþionarii din subor-
dine care ar fi trebuit, în opinia
ei, sã urmãreascã toate proble-
mele ridicate de consilieri fãrã
ca ea sã le mai cearã acest lu-
cru. „Îmi cer scuze pentru in-
terpelãrile pe care mi le-aþi adre-
sat acum câtva timp ºi nu s-au
rezolvat. Cu aceastã ocazie am
constatat ºi eu cã funcþionarii
Primãriei Craiova sunt aici doar
de pozã. Nu am vãzut pe nici
unul dintre ei sã-ºi noteze ceea
ce spuneþi dumneavoastrã ca sã
pot sã fac dispoziþiile. Mie mi se
pare cã, dacã dumnealor vin în
aceastã salã, nu vin doar aºa ca
sã umple spaþiul, ci ca sã ºi re-
zolvãm interpelãrile consilieri-
lor”, i-a certat Olguþa Vasilescu
pe angajaþii care aveau o parti-
cipare numeroasã ºi la ºedinþa de
joi, ca de altfel la fiecare plen al
CLM Craiova.

Primarul a cerut
stenogramele

Primarul a cerut stenograme-
le ºedinþelor anterioare pentru
a vedea ce solicitãri au fost fã-
cute de consilieri ºi nu au fost
rezolvate ulterior. „Vreau sã mi
se aducã stenograma ºedinþelor
în care domnii consilieri au ri-
dicat aceste probleme ca sã ve-
dem de competenþa cui erau. În
condiþiile în care am cerut foar-
te clar de atunci, încã din ºedin-
þa aceea, sã mi se aducã dispo-
ziþiile la semnat, ceea ce nu s-a
întâmplat”, a subliniat primarul
Craiovei. Lia Olguþa Vasilescu
le-a spus funcþionarilor cã nu
este posibil ca sesizãrile pe pro-
bleme de sistematizare nu au
cum sã nu fie rezolvate întru-
cât comisia de specialitate a Pri-
mãriei Craiova are o bogatã ac-
tivitate. „La comisia de sistema-
tizare ne întâlnim des, analizãm
ºi mergem la faþa locului. ªi
avem câte 27 de puncte, deci
ar putea 23 sã fie cu ceea ce
ridicã consilierii. Deci, de acum
înainte, domnilor, vã rog, pix ºi
agendã când veniþi aici!”, a în-
cheiat subiectul, iritatã, Lia Ol-
guþa Vasilescu.

LAURA MOÞÎRLICHE

Sãptãmâna 1-5 aprilie 2013
este dedicatã activitãþilor educa-
tive extracurriculare ºi extraºco-
lare, în cadrul programului naþi-
onal “Sã ºtii mai multe, sã fii mai
bun!”, organizat de  Ministerul
Educaþiei Naþionale. În aceastã
sãptãmânã nu se organizeazã
cursuri conform orarului obiº-
nuit al unitãþii de învãþãmânt, ci
dupã un orar special. Scopul

programului este sã implice toþi
elevii ºi cadrele didactice care sã
rãspundã intereselor ºi preocu-
pãrilor acestora, sã le punã în
valoare talentele ºi capacitãþile
lor în diferite domenii, nu nea-
pãrat în cele prezente în curri-
cumul naþional, ºi sã stimuleze
participarea lor la acþiuni diver-
se, în contexte nonformale.

ALINA DRÃGHICI

La acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, poliþiºtii de la Rutierã au
desfãºurat o serie de acþiuni
pentru a preveni ºi combate
accidentele de circulaþie cau-
zate de vitezã, neacordarea de
prioritate de cãtre conducãto-
rii auto pietonilor angajaþi în
traversarea strãzii regulamen-
tar ºi depãºiri neregulamenta-
re. În plus, poliþiºtii Biroului
Rutier Craiova ºi poliþiºtii Bi-
roului Drumuri Naþionale ºi
Europene au acþionat ºi pe li-
nia conºtientizãrii conducãto-
rilor auto ºi a pasagerilor cu
privire la importanþa portului
centurii de siguranþã. „În ca-
drul activitãþilor desfãºurate,
poliþiºtii au constatat 240 aba-
teri de naturã contravenþiona-
lã pentru care au fost aplicate
sancþiuni în sumã totalã de
29.550 lei, 41 dintre sancþiuni
fiind aplicate pentru folosirea
telefonului mobil, 37 pentru
neportul centurii, 30 pentru vi-
tezã ºi alte 34 sancþiuni pen-
tru neacordare prioritate pie-
tonilor. De asemenea, poliþiº-

tii au reþinut în vederea sus-
pendãrii dreptului de a condu-
ce autovehicule pe drumurile
publice 39 permise de condu-

cere”, a declarat agent princi-
pal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj, îm-
preunã cu poliþiºtii de la Postul de
Poliþie Malu Mare, în urma activitãþi-
lor specifice ºi cercetãrilor efectuate,
au reuºit sã-l identifice pe ºoferul care
a provocat accidentul în care au fost
rãniþi doi minori, sâmbãtã, 23 martie
a.c., apoi a fugit. Este vorba despre

Adrian Marius Chisãliþã, de 27 de ani,
din comuna Teasc, care a fost reþinut
vineri dupã-amiazã.

„Poliþiºtii au stabilit faptul cã aces-
ta, la data de 23 martie a.c., în jurul orei
19.15, în timp ce conducea un autotu-
rism pe D.N. 55 în localitatea Malu Mare
nu a pãstrat o distanþã corespunzãtoa-

re în mers ºi a accidentat doi minori
care se deplasau pe partea dreaptã a
drumului, în aceeaºi direcþie de mers,
unul pe bicicletã, iar celãlalt pe jos. Ime-
diat dupã evenimentul rutier cel în ca-
uzã a pãrãsit locul faptei, îndreptându-
se cãtre domiciliul sãu din localitatea
Teasc ,unde a încercat sã ascundã au-
tovehiculul. Din cercetãrile poliþiºtilor
a rezultat ºi faptul cã acesta a încercat
sã îºi ascundã fapta comisã ºi avariile
autovehiculului (avarii în partea din
dreapta faþã) dezmembrând întregul
vehicul”, ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Mai exact, imediat dupã accident,
Adrian Chisãliþã a condus pânã acasã,
ºi-a ascuns maºina în garaj, iar luni s-a
apucat sã o dezmembreze, ca sã ºtear-
gã urmele faptei. Bãrbatul a tãiat toatã
caroseria cu ajutorul unui flex, astfel
cã, în momentul când poliþiºtii au sta-
bilit cã el este într-adevãr autorul fap-

tei, i-au gãsit în curte doar scheletul
autoturismului, un Volkswagen Golf.

În baza probatoriului administrat
de poliþiºti s-a dispus reþinerea auto-
rului pentru 24 de ore, pe bazã de or-
donanþã, pentru comiterea infracþiu-
nilor de vãtãmare corporalã din culpã
ºi pãrãsirea locului accidentului fãrã
încuviinþarea organelor de poliþie, iar
sâmbãtã dupã-amiazã a fost prezentat
Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova cu propunere de punere în
miºcare a acþiunii penale ºi arestare
preventivã. Propunerea a fost promo-
vatã la instanþã, Judecãtoria Craiova
dispunând arestarea preventivã pen-
tru 29 de zile a lui Chisãliþã.

Reamintim cã, sâmbãtã, 23 martie
a.c., în jurul orei 19.00, poliþiºtii dol-
jeni au fost anunþaþi despre un acci-
dent de circulaþie petrecut în comuna
Malu Mare. Un echipaj de poliþiºti de

la Biroul Drumuri Naþionale ºi Euro-
pene din cadrul Serviciului Rutier Dolj
a ajuns la faþa locului, din primele cer-
cetãri stabilindu-se cã, pe D.N. 55, în
localitatea Malu Mare un autovehi-
cul nu a pãstrat o distanþã corespun-
zãtoare în mers ºi a accidentat doi mi-
nori care se deplasau pe partea dreaptã
a drumului, în aceeaºi direcþie de mers,
unul pe bicicletã, iar celãlalt pe jos.
Copilul aflat pe bicicletã, Marius F.,
de 12 ani, din Malu Mare, a fost cel
mai grav rãnit, fiind transportat cu
ambulanþa la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, unde a intrat în
comã, în timp ce minorul Mircea B., de
14 ani, din aceeaºi localitate, a scãpat
cu leziuni uºoare.

Potrivit poliþiºtilor, starea de sãnã-
tate a minorului de 12 ani este ceva
mai bunã, însã acesta este în conti-
nuare internat în spital.

Poliþiºtii doljeni au reuºit sã-l gãseascã pe
ºoferul care, în urmã cu o sãptãmânã, a acci-
dentat, în comuna Malu Mare doi copii, unul
de 12 ºi altul de 14 ani, i-a abandonat pe mar-
ginea drumului ºi a pãrãsit locul faptei. Bãrba-
tul, în vârstã de 27 de ani, din comuna doljea-
nã Teasc, a crezut cã va scãpa dacã ºterge ur-
mele faptei, aºa cã ºi-a tãiat maºina, un Vol-

kswagen Golf, în bucãþi, cu flexul. Nu i-a reu-
ºit „manevra”. Vineri dupã-amiazã a fost reþi-
nut pentru 24 de ore, iar sâmbãtã Judecãtoria
Craiova i-a emis mandat de arestare pentru 29
de zile, ajungând în arestul IPJ Dolj pentru
comiterea infracþiunilor de vãtãmare corpora-
lã din culpã ºi pãrãsirea locului accidentului fãrã
încuviinþarea organelor judiciare.

ªoferul care a accidentat doi copii  în
Malu Mare, arestat dupã o sãptãmânã

Vieþile a doi tineri au fost curmate
brusc, ieri-dimineaþã, în jurul orei 5.00, în
urma unui grav accident de circulaþie
petrecut în zona Facultãþii de Mecanicã
din Craiova. ªoferul unui Mercedes cu
numãrul TM-11-GIN i-a lovit pe cei doi
tineri care încercau sã traverseze strada
regulamentar, pe trecerea de pietoni,
aruncându-i pe carosabil ºi a fugit,
abandonând maºina într-o parcare de pe
„Calea Bucureºti”, la câteva sute de
metri depãrtare de incident.

Poliþiºtii au fost anunþaþi despre
accident în jurul orei 5.00, prin 112, de
martorii care se strânseserã în zonã.
Echipa de poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova ajunsã la faþa locului a
stabilit cã accidentul de circulaþie s-a
produs în zona trecerii pentru pietoni
situatã la intersecþia strãzilor „Calea

Bucureºti” ºi „Spaniei”. La faþa locului
au sosit ºi autospeciale SMURD, însã
medicii n-au avut ce sã mai facã pentru
victime, decât sã constate decesul
acestora. Oamenii legii i-au identificat pe
cei doi tineri „împrãºtiaþi” pe carosabil,
stabilind cã este vorba despre Andrei
Dragomir, de 20 de ani, ºi Cosmin
Bãbãlãu, de 21 de ani, ambii din Craiova.

În timp ce oamenii legii fãceau cerce-
tarea la faþa locului, la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova s-a prezen-
tat un tânãr, Ionuþ Pîrvan, de 23 de ani,
tot din Craiova, cu capul spart ºi cioburi
de sticlã în ochi, care a spus cã a fost ºi
el victima unui accident de circulaþie.
Din fericire au fost anunþaþi poliþiºtii,
care au ajuns la spital ºi l-au luat la
întrebãri. Tânãrul a recunoscut faptul cã
a fost pasager pe locul din dreapta faþã

în autoturismul implicat în accident.
Dupã ce a primit îngrijirile necesare, a
fost dus la sediul Poliþiei Rutiere pentru
audieri, fiind apoi lãsat sã plece.

Poliþiºtii nu au oferit alte detalii legate
de identitatea conducãtorului autoturis-
mului Mercedes, confirmând însã faptul
cã, „autoturismul este condus în mod
curent” de Florin Iulian Siclitaru, de 24
de ani, din Craiova. Poliþiºtii Biroului
Rutier n-au reuºit însã sã dea de urma
acestuia, care a dispãrut de la domiciliu,
astfel cã investigaþiile continuã. „În
cauzã a fost întocmit dosar penal pentru
comiterea infracþiunilor de ucidere din
culpã ºi pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea organelor judiciare.
Poliþiºtii efectueazã investigaþii pentru
stabilirea situaþiei de fapt”, a mai
precizat agent principal Amelia Cãprãrin.

Tragedie de proporþii, ieri-dimineaþã, în Craiova. Doi tineri din
municipiu, unul de 20 ºi celãlalt de 21 de ani, au fost uciºi în timp ce
încercau sã traverseze regulamentar strada, în zona Facultãþii de
Mecanicã, de ºoferul unui bolid care ºi-a continuat drumul fãrã sã-i
pese care este starea victimelor. Maºina implicatã în eveniment, un
Mercedes cu numãrul TM-11-GIN, a fost gãsitã abandonatã la câteva
sute de metri depãrtare de locul impactului, într-o parcare, însã, deºi
s-a stabilit cã aparþine familiei Siclitaru, poliþiºtii spun cã nu a fost
încã identificat cel care a fost la volan.

A ucis doi tineri ºi a fugit fãrã sã priveascã înapoiA ucis doi tineri ºi a fugit fãrã sã priveascã înapoiA ucis doi tineri ºi a fugit fãrã sã priveascã înapoiA ucis doi tineri ºi a fugit fãrã sã priveascã înapoiA ucis doi tineri ºi a fugit fãrã sã priveascã înapoi
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Florin Iulian Siclitaru nu este tocmai „uºã de bisericã”. La începutul lunii iulie 2012, poliþiºtii
Secþiei 4 Craiova au fãcut zece percheziþii domiciliare în municipiu, în urma cãrora au ridicat mai
multe sãbii ºi cuþite ºi i-au dus la sediul Secþiei 4 pe Florin Stamin (25 de ani), Marius Trîncã (28
de ani), Sorin Pãun (31 de ani), Dan Prioteasa (20 de ani), Cãtãlin Dobre (30 de ani), Virgil
Stãnicã (20 de ani) ºi Florin Siclitaru (23 de ani), toþi din Craiova. Cu toþii erau cercetaþi pentru
implicare în comiterea mai multor fapte cu violenþã. Unul din scandalurile reþinute în sarcina lor
s-a petrecut în noaptea de 11 spre 12 iunie 2012, în jurul orei 22.30, suspecþii agresându-l pe un
craiovean, Remus S., care s-a ales cu leziuni ce au necesitat 55 zile de îngrijiri medicale ºi
producând scandal public pe o stradã din Craiova, înarmaþi cu sãbii, cuþite ºi bâte, dupã cum
anunþa la momentul respectiv purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, comisar-ºef Adrian Cãpraru.
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Lia Olguţa Vasilescu, primarul
Craiovei, a fost aleasă, sâmbătă,
preşedinta organizaţiei PSD Craio-
va. Cu unanimitate de voturi. Poate
prea multe. Dacă şi-a dorit funcţia,
era firesc să i se încredinţeze. Ceea
ce s-a şi întâmplat. În rest, sceno-
grafia triumfalistă şi retorica pro-
pagandistă poate meritau unele co-
rective. Fiindcă, de fapt, în absen-
ţa oricărui contracandidat, Confe-
rinţa municipală n-a fost altceva
decât un prilej de socializare coche-
tă. Dar înţelegem că oamenii au vrut
să se exprime, să-şi demonstreze

MIRCEA CANŢĂR

Linguşeala, avansul
pentru trădarea care va urma

luc iditatea civică,  angajamentul,
rostul politic. A vorbit, de pildă,
Marian Vanghelie, primarul de la
Sectorul 5 din Capitală, care între
altele a explicat sensul cuvintelor
„mangleală” şi „cardeală”. Nu avea
fantezia în sevraj, la el în sevraj e
gramatica. Dar au şi aberaţiile gra-
dele lor, ca temperatura de pildă.
Cum nu umorul ne lipseşte, pentru
care avem un oarecare antrena-
ment, să-l cauţionăm pe Marian
Vanghelie cu o declaraţie deloc re-
centă a lui Steven Spielberg, regi-
zorul lung-metrajului „Lincoln”,

care a pierdut Oscarul la mustaţă:
„Cele opt ceasuri petrecute cu lon-
gevivul dictator Fidel Castro au fost
cele mai frumoase opt ceasuri din
viaţa mea”. În rest, reşaparea lui
Ştefan Bratu e hazoasă. După cum
e şi cooptarea prorectorului Cezar
Spânu în staff-ul PSD Craiova, mai
ales că respectivul nici nu era, din
câte am aflat, membru al partidu-
lui. După ce şi-a dorit pe la Univer-
sitate să acceadă şi el într-o funcţie
administrativă, prin jocuri de tara-
bă, observăm că doleanţele i-au fost
doar parţial satisfăcute. Şi dacă ci-

neva îşi imaginează sau presupune
că această cooptare rezolvă proble-
ma prezenţei „intelec tualilor” pe
scena publică, se amăgeşte, mai
ales că o parte a populaţiei e mai
curând plictisită „de intelectuali”. Şi
e o adevărată mitologie cu misiu-
nea intelectualilor, pe care istoria o
verifică în anumite momente, pen-
tru a o dezminţi în altele. Simplu,
după vorbă, după port, prorectorul
ăsta, la care am făcut referire, nu
spune nimic, în afara unor vanităţi
de doi lei. A fost un eveniment al
stângii craiovene. Într-un moment

de criză a bucuriilor când pendu-
lăm cu toţii între nostalgii sterile şi
speranţe neîntemeiate. Prezentul e
oricum inadecvat şi iritant. Acum
despre altceva: despre linguşeala ri-
dicolă şi în exces, despre stupidita-
tea candidă, avatarurile hilare ale lim-
bii ipocrite şi mecanizate, confor-
mismul înflorat al proştilor. O sin-
gură observaţie: linguşeala de sâm-
bătă, de la Conferinţa municipală a
PSD Craiova, cu care a fost asfi-
xiată protagonista zilei, n-a fost alt-
ceva decât avansul pentru trădarea
care va urma. La proxima ocazie.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu,
a prezentat rezultatele obţinute de PSD
Craiova la alegerile locale şi parlamentare
şi le-a mulţumit primarilor din judeţul Dolj
pentru ajutorul acordat. De asemenea, a
atras atenţia că organizaţia trebuie să fie
pregătită în vederea alegerilor din 2014,
europarlamentare şi prezidenţiale. „Organi-
zaţia PSD Craiova a obţinut atât primarul,
cât şi majoritatea consilierilor locali.
Alegerea primarului Craiovei nu a fost
deloc uşoară, lupta fiind cu Antonie
Solomon şi cu administraţia finală a
acestuia. Scorul obţinut a fost la o diferen-
ţă de doar 5.000 de voturi. Trebuie să le
mulţumim primarilor din judeţ, dar şi
tuturor celor care s-au implicat în acest
proces. Rezultatele foarte bune au deter-
minat realegerea în funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean a domnului Ion
Prioteasa. Rezultate foarte bune a avut
Organizaţia PSD Craiova şi la alegerile
parlamentare. Azi, organizaţia municipală
se bucură de încrederea oamenilor.
Organizaţia noastră trebuie să fie pregătită
pentru alegerile din  2014 având ca prim
test alegerile europarlamentare dar mai ales
alegerea preşedintelui României”, a spus
Lia Olguţa Vasilescu. 

„Nu este o persoană
mai potrivită pentru
funcţia de preşedinte
ca Lia Olguţa
Vasilescu”

Preşedintele PSD Dolj, Ion Prioteasa, a
salutat şi el prezenţa invitaţilor la Conferin-

Lia Olguţa Vasilescu
este noul preşedinte

al PSD Craiova
Casa de Cul tură a Studenţi lor di n Crai ova a deveni t neîncăpă-

toare, sâmbătă dimineaţa, pentru social-democraţii  craioveni care
s-au adunat pentru a-şi  al ege preşedintel e pentru următorii  ani.
Al ături de Lia Ol guţa Vasi lescu, si ngurul  candi dat la funcţia de
preşedinte, au fost alături mini ştri, secretari de stat, parl amen-
tari, preşedinţi de consil ii judeţene, primari  şi  consi lieri jude-
ţeni. Conferinţa de alegeri  a Organi zaţiei  PSD Craiova a fost con-
dusă de mi ni strul Ti neretului şi Sportului , Nicolae Bănici oi u.
Pentru prima dată la ni vel ul PSD Crai ova a fost î nfi inţată funcţia
de prim-vicepreşedinte.

ţa PSD Craiova şi a afirmat că Lia Olguţa
Vasilescu este omul cel mai potrivit să
ocupe funcţia de preşedinte. „Daţi-mi voie
mai întâi să îi salut pe toţi invitaţii şi
primarii care s-au implicat în munca
organizaţiei de Dolj. Avem ce ne-am dorit,
un primar în persoana Olguţei Vasilescu.
Vă asigur de colaborarea noastră şi de
faptul că ne dăm mâna
ca să aducem bunăstare
cetăţenilor judeţului. Este
clar că venim dintr-o
zonă săracă şi numai
fondurile europene ne pot
scoate din această mare
încercare. Vă spun cu
toată forţa şi responsabi-
litatea că nu este o
persoană mai potrivită
pentru funcţia de preşe-
dinte al organizaţiei
municipale ca Lia Olguţa
Vasilescu”, a declarat Ion
Prioteasa.

„Olguţa
Vasilescu
este
un lider de
generaţie”

Prezent la lucrările Conferinţei PSD
Craiova, preşedintele Camerei Deputaţilor,
Valeriu Zgonea, a declarat că Lia Olguţa
Vasilescu este genul de politician care
vorbeşte, dar şi face şi poate, iar PSD
Craiova este o organizaţie puternică: „Eu
sunt produsul partidului. Am plecat de jos

şi am demonstrat că se poate ajunge sus.
Craiova avea nevoie de un primar ca
Olguţa Vasilescu pentru că în ultimii opt
ani nimeni nu a avut grije de oraşul nostru.
Dacă Olguţa este omul care poate reda
demnitatea oltenilor, eu o susţin. Olguţa
Vasilescu este un lider de generaţie care ne
poate reda speranţa, este acel tip de

politician care şi vorbeşte, dar şi face. Ea
va demonstra că poate fi cel mai bun
primar din câţi a avut Craiova în ultimii
douăzeci de ani. Pentru aceste lucruri va
avea susţinerea mea şi a colegilor mei din
Guvern. Are o uşă deschisă la Victor
Ponta. Dacă eforturile noastre sunt

dispuse pentru a ajuta oamenii, vom primi
votul lor. Cred că Organizaţia PSD
Craiova a demonstrat că este o organizaţie
puternică”. 

Mihai Fifor a fost ales
prim-vicepreşedinte,

iar Radu
Preda –
secretar

Votul delegaţilor, la
Conferinţa PSD Craio-
va, a fost deschis. Lia
Olguţa Vasilescu a fost
aleasă preşedinte cu
unanimitate de voturi.
Aceasta a propus
înfiinţarea funcţiei de
prim-vicepreşedinte, în
care l-a nominalizat pe
senatorul Mihai Fifor.
Directorul RAT Craiova,
Radu Preda, a fost ales
secretar al PSD Craiova.
La finalul Conferinţei,
Lia Olguţa Vasilescu le-a
mulţumit pentru încre-
derea acordată şi le-a
transmis celor din sală
că niciodată nu i-a uitat

pe cei care i-au fost alături: „Vă mulţu-
mesc pentru încrederea acordată. Cei care
au fost alături de mine în campania
electorală ştiu că eu nu îi uit pe cei care
mă ajută. La fel se va întâmpla şi cu
organizaţia PSD Craiova”.

MARIN TURCITU
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Secretarul general al PDL,
senatorul de Suceava Gheorghe
Flutur, a declarat, ieri, cã situaþia
gravã din industria laptelui,

generatã de contaminarea cu
aflatoxinã, impune mãsuri
urgente de sprijinire a producãto-
rilor afectaþi de scãderea vânzãri-
lor, precum ºi pentru recâºtigarea
încrederii consumatorului. Flutur
a spus cã PDL va depune o
moþiune simplã la Parlament pe

PDL va depune moþiune simplã la Parlament
pe tema situaþiei din industria laptelui

Edilul general al Capitalei, So-
rin Oprescu, a declarat cã are
planuri pentru zece ani la Primã-
ria Capitalei, precizând însã cã
au fost membri ai PSD care au
„cochetat” cu ideea candidaturii
sale la preºedinþie. Întrebat la
emisiunea „Dupã 20 de ani”, di-
fuzatã duminica de Pro TV, pe

Oprescu lasã sã se
înþeleagã cã nu va

candida la preºedinþie
acest subiect, Oprescu a rãs-
puns: „Domne, eu sunt primar
general. Am planuri nu pentru
trei ani jumãtate, cât au mai rã-
mas, ci pentru zece ani de zile.
Vreau sã-i vãd pe oamenii ãºtia
(n.r. – bucureºtenii) cã se simt
bine (...)”. De asemenea, între-
bat dacã a fost solicitat din PSD

pentru o candidatu-
rã la Cotroceni,
Oprescu a recunos-
cut cã „da, au co-
chetat cu ideea asta
când mã vedeau.
Am mulþi prieteni în
PSD, am rãmas cu
vechile prietenii, am
rãmas cu oameni la
care þin, am rãmas
cu ceva serios. (...)
Nu am umblat pe la
uºi, pe la sonerii, ºi
nu prea au umblat
nici ei pe la mine”.

tema situaþiei grave din industria
laptelui, cu scopul de a penaliza
Guvernul Ponta pentru incompe-
tenþã, neglijenþã ºi pentru promi-

siunile electorale neonorate.
„Moþiunile pe care le depunem

subliniazã eºecul grav al Guver-
nului Ponta în susþinerea mediului
de afaceri. USL nu e doar
incapabilã sã stimuleze dezvolta-
rea agriculturii, dar nu reuºeºte
nici s-o susþinã pe cea care deja

existã. Cauza principalã a situaþiei
din industria laptelui este refuzul
asumãrii responsabilitãþilor de
cãtre USL. Dacã pentru diverse
posturi de conducere sau pentru
controlul unor sectoare economi-
ce se duce o bãtãlie durã în USL,
de responsabilitãþile pentru
problemele grave fuge toatã
lumea”, a spus Flutur, subliniind
cã „incompetenþa USL loveºte
grav” cetãþeanul simplu în
calitatea lui de consumator de
alimente.

În opinia lui Flutur, Guvernul
Ponta a adus industria laptelui în
pragul falimentului prin „gestio-
narea timidã ºi târzie” a scanda-
lului ºi „prin tentativele de
muºamalizare” a responsabilitãþi-
lor din sistemul sanitar-veterinar.
„Guvernul nu a fãcut niciun
efort pentru a recâºtiga încrede-
rea consumatorului ºi nu a venit
cu mãsuri de sprijinire a produ-
cãtorilor loviþi de scãderea
vânzãrilor”, a spus Flutur.
(AGERPRES)

 „Eu întotdeauna vorbesc despre sta-
rea economiei. Pentru cã atâta timp cât
nu existã creºtere economicã, nu poþi sã
vorbeºti de educaþie, sãnãtate, culturã.
Economia ar trebui sã fie prima priorita-
te a unui Guvern. Actuala putere promo-
veazã proiecte care, în opinia mea, nu se
vor realiza niciodatã. În decembrie atrã-
geam atenþia cã tot ceea ce promite Gu-
vernul Ponta în campanie nu se va putea
realiza. Ce vedem acum.... Hidroelectri-
ca în insolvenþã, Oltchim în insolvenþã,
Mechel vândutã ºi revândutã. Adicã mii
de locuri de muncã desfiinþate. Sãptãmâ-
na aceasta vor fi concediaþi peste 1.000
de salariaþi la Oltchim. Este o nenoroci-
re. Pentru un municipiu ca Rm. Vâlcea
pierderea a peste 1.000 de locuri de mun-
cã înseamnã o catastrofã...”, a spus pre-
ºedintele PDL Dolj.

Europarlamentarul Marinescu a mai
atras atenþia ºi vizavi de investiþiile mult
aºteptate, care sunt practic stopate. În
felul acesta scade numãrul locurilor de
muncã ºi creºte ºomajul. „Trebuie sã pri-
viþi lucrurile acestea într-un context eu-
ropean. Adicã sã aveþi în vedere ceea ce
se întâmplã în Cipru, sã þineþi cont de in-
stabilitatea politicã din Italia, care este al
treilea membru al UE, ºi mai ales de faptul
cã în Spania rata ºomajului este în creºte-
re. În Italia ºi Spania lucreazã foarte mulþi
români care-ºi pot pierde locurile de mun-
cã ºi se vor întoarce în România. Cum
este pregãtit acest Guvern pentru a preîn-
tâmpina un aflux mai mare de români ce

ar putea sã se întoarcã acasã din aceste
þãri?!”, a precizat vicepreºedintele PPE.

Nu se ºtie cu exactitate când se va
face Autostrada Sudului

Preºedintele PDL Dolj a mai spus cã,
la nivel local, au fost abandonate proiec-
te importante. Centura de Sud a oraºului
este unul dintre proiectele solicitate chiar
ºi de unul din cei mai potenþi investitori:
compania Ford. Dar ºi drumul Craiova –
Calafat ar trebui sã fie o prioritate pentru
Guvern, în condiþiile în care din mai se
va da drumul la Podul Calafat – Vidin.
“Din mai se va deschide traficul pe po-
dul de la Calafat, dar noi nu vom putea
oferi condiþii de transport pe acest tron-
son. În 2012 au fost finanþate Centura
de Sud a Craiovei, o investiþie bunã pen-
tru municipiul nostru, care a fost solici-
tatã chiar ºi de Ford. ªi proiectul Craio-
va – Calafat, care a primit finanþare de la
BEI, a fost suspendat în condiþiile în care
la finele lunii mai se va da drumul la tra-
ficul de pe Podul Calafat – Vidin”, a ex-
plicat Marian Jean Marinescu.

Preþuri triple...
Europarlamentarul democrat-liberal a

mai spus cã drumul expres sau autostra-
da Craiova – Piteºti se va construi, dacã
se va construi, cu preþuri de pânã la trei
ori mai mari. Nu se înþelege foarte clar
cine va stabili dacã se va face o auto-
stradã sau un drum expres. În plus, in-
vestitorul care vrea sã facã aceastã lu-

crarea trebuie sã scoatã din bancã câte-
va milioane de euro, bani pe care sã-i
recupereze în timp, fiind vorba de un
contract de concesionare. „Nu cred cã
aceste proiecte, indiferent care ar fi ele,
drum expres sau autostradã se va face
vreodatã...”, a subliniat europarlamen-
tarul Marinescu.

S-a pus taxã ºi pe albine
Prezent la aceastã conferinþã de presã,

senatorul PDL Mãrincã Dincã a atras aten-
þia vizavi de numãrul mare de taxe care
tot apar ºi se voteazã în Senat, taxe ce
împovãreazã poporul român. „Mai nou s-
a votat ºi taxa pe albine, asta dupã ce în
urmã cu o sãptãmâna s-a votat taxa pe

câteva hectare de teren. Sãptãmâna vii-
toare se va mai pune un alt bir. Este vorba
de timbrul de mediu, care, paradoxal, va
taxa mai mult pe cei care nu polueazã sau
pe cei care polueazã mai puþin decât pe
cei care polueazã foarte mult. Asta doar
ca sã se atingã nivelul prestabilit dinainte
de acest Guvern. Eu am ridicat ºi proble-
ma unui alt proiect finanþat de BEI, în ple-
nul Senatului. Este vorba de metroul Dru-
mul Taberei-Universitate-Pantelimon, asta
pentru cã domnul Marinescu a vorbit de
drumul Craiova-Calafat, de asemenea un
proiect stopat ºi care a fost finanþat prin
BEI...”, a spus senatorul Dincã.

MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a susþinut, ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã, cã cel mai important obiec-
tiv pe care ar trebui sã-l aibã în vedere Guvernul Ponta ar fi
creºterea economicã, iar din pãcate acest aspect este pe ulti-
mul loc în agenda actualului Executiv.

„Actuala putere promoveazã proiecteActuala putere promoveazã proiecteActuala putere promoveazã proiecteActuala putere promoveazã proiecteActuala putere promoveazã proiecte
care nu se vor realiza niciodatãcare nu se vor realiza niciodatãcare nu se vor realiza niciodatãcare nu se vor realiza niciodatãcare nu se vor realiza niciodatã”

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
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Pentru comuna Verbiþa anul 2013 se anun-
þã unul destul de sãrac. Tocmai din acest
motiv ºi proiectele edilitare se rezumã la fi-
nalizarea a ceea ce a fost demarat în anii
trecuþi. Toate speranþele sunt legate de o
rectificare bugetarã care ar urma sã aibã loc
în luna iunie a.c. „Acest an este foarte sã-
rac. Ne dorim sã finalizãm ce am început
în anii trecuþi ºi mã refer aici la proiectul pe
Mãsura 3.2.2. Altceva nu cred cã vom mai
face, pentru cã bugetul este foarte sãrac.
Sper cã rectificarea din iunie va fi pe placul
nostru”, a mãrturisit Marin Brãneci, prima-
rul comunei Verbiþa.

Nici dupã ce au primit bugetul pri-
marii nu vorbesc cu mult curaj despre
proiectele de viitor, asta pentru cã,
spun unii dintre ei, banii sunt puþini ºi
nu ajung pentru realizãrile propuse. În

consecinþã, soluþia rãmâne tot accesa-
rea fondurilor europene sau a celor gu-
vernamentale, de la Ministerul Mediu-
lui sau cel al Dezvoltãrii Regionale.
Mulþi dintre edili s-au adaptat la situa-

þie ºi în comunele doljene vor fi con-
struite anul acesta grãdiniþe, vor fi pie-
truite ºi asfaltate drumuri ºi, cel mai
important, se continuã cu introducerea
de apã ºi canalizare.

Grãdiniþa din comuna Urzi-
cuþa va fi mutatã, în curând,
într-unul din imobilele ºcolii
din localitate. Înainte de toa-

La Vârtop, autoritãþile
locale încã aºteaptã sã vadã
ce sume vor avea la dispo-
ziþie pentru a stabili o listã
de prioritãþi. Deocamdatã,
în comunã s-au realizat lu-
crãri cu sprijinul localnici-
lor care primesc ajutor so-
cial. În  localitate va fi ex-
tins ºi proiectul de alimen-
tare cu apã, astfel încât sã
beneficieze toþi localnicii.
Totodatã, Primãria Vârtop
are depus la Ministerul
Mediului un proiect de pro-
iect de asfaltare a unor dru-
muri pe OG nr. 577.

„Ne dorim sã facem
foarte multe lucruri, dar
încã aºteptãm sã vedem
ce bani vom avea. Deo-
camdatã pot spune cã din
bugetul local ºi cu forþa de muncã
a celor de la ajutor social am reuºit
sã facem o bazã sportivã. Ne do-
rim foarte mult sã extindem pro-
iectul de alimentare cu apã, pentru
a beneficia de acesta toatã comu-
na. Proiectul de asfaltare a drumu-
rilor pe O.G. nr. 577 este foarte
important pentru noi, de aceea ne

Paginã realizatã de MARIN TURCITU ºi RADU ILICEANU

Grãdiniþã modernã pentru copiii din Urzicuþa
te, însã, reprezentanþii Primã-
riei au anunþat cã vor reabilita
corpul de clãdire respectiv,
astfel încât activitatea copii-

lor de la grãdiniþã
sã se desfãºoare
în cele mai bune
condiþii. „Actuala
grãdiniþã se aflã
în t r -o  c l ãd i r e
care a fost reven-
dicatã.  Noi cre-
dem cã vom reuºi
sã avem o grãdi-
niþã modernã cu
cele 3 miliarde de
l e i  vech i .  Vo m
reabilita un corp
al ºcolii din co-
muna  Urz icu þa ,
pentru a muta în
e l  grãdini þa” ,  a
p rec iza t  F lo rea

Grigorescu, primarul comunei
Urzicuþa.

Autoritãþile locale au pe lis-
ta de prioritãþi ºi un proiect pe
Mãsura 3.2.2. în valoare de 2,5
milioane de euro. Prin interme-
diul acestuia ar urma sã fie as-
faltaþi 6,7 kilometri de drum.
Proiectul este în evaluare ºi în
cursul acestei sãptãmâni va fi
stabilitã firma câºtigãtoare. La
licitaþie s-au înscris 20 de so-
cietãþi comerciale. Tot la Urzi-
cuþa va fi înfiinþat un after-
school ºi va fi asigurat un sis-
tem de sonorizare performant la
Cãminul Cultural din comunã.
În plus, reprezentanþii Primãriei
au anunþat cã îºi propun sã rea-
lizeze un parc fotovoltaic pe o
suprafaþã de 3,5 hectare de te-
ren ºi sã monteze camere vi-
deo în comunã.

Vârtop: Bazã sportivã
cu fonduri de la

bugetul local

ºi dorim foarte mult sã fie apro-
bat. În rest ne ocupãm cu treburi
gospodãreºti. Avem 160 de dosare
pe Legea 416/2001. Începuserãm
curãþenia de primãvarã, dar ne-a
oprit vremea. De îndatã ce se va
îmbunãtãþi vom continua”, a ex-
plicat Constantin Dobrescu, pri-
marul comunei Vârtop.

Proiect inedit la Vârvoru de Jos.
Localnicii ar putea afla, în curând,
ultimele ºtiri din comunã prin in-
termediul undelor radio. În parte-
neriat cu World Vision, autoritãþile
locale au anunþat cã îºi propun sã
înfiinþeze un radio local pentru cele
opt sate ale comunei. ªi comuna
Vârvoru de Jos are depus la Mi-
nisterul Mediului un proiect pen-
tru apã ºi canalizare pentru unul
dintre sate. Un alt proiect pe OG

Post de radio local
la Vârvoru de Jos

nr. 577 vizeazã asfaltarea drumu-
lui comunal Greaca. În plus, îm-
preunã cu Zona Metropolitanã, re-
prezentanþii Primãriei Vârvoru de
Jos ºi-au propus sã realizeze o zonã
de agrement la lacul Fântânele.

„Proiectul pentru apã ºi canali-
zare a trecut prin Comisia tehnicã,
aºteptãm aprobarea. În ceea ce
priveºte lacul Fântânele, Primãria
Vârvoru de Jos a fost într-un pro-
ces pentru acest lac. L-am câºti-

gat printr-o hotãrâre judecãto-
reascã definitivã ºi irevocabilã.
Sper sã reuºim sã realizãm
aceastã zonã de agrement. În
parteneriat cu World Vision ne
dorim sã facem un radio local
pentru cele opt sate ale comu-
nei. Este o modalitatea de co-
municare mult mai uºoarã cu oa-
menii, pentru cã satele sunt foar-
te rãspândite ºi aceastã cale va
fi mult mai uºoarã. Am finalizat
proiectul pe Mãsura 3.2.2. pe
care am avut apã, canalizare,
Cãmin Cultural ºi grãdiniþã”, a
precizat Nicu Tabacu, primarul
comunei Vârvoru de Jos.

Localnicii din comuna Valea
Stanciului vor beneficia în vii-
torul apropiat de un nou parc,
dar ºi de un teren de fotbal. Au-
toritãþile locale au anunþat cã
aceste douã obiective figureazã
printre prioritãþi. În plus, acolo
unde este necesar vor fi pietruite
drumurile din localitate ºi se va
încerca accesarea de fonduri prin
intermediul unui proiect pentru
asfaltarea cãilor de acces.

„Tot în acest an vom finaliza
iluminatul public. Ne dorim sã
schimbãm încãlzirea cu sobe de
la ºcolile din comunã. De ace-
ea, ne-am propus sã montãm la
ºcoli centrale termice. Vrem sã
reabilitãm grãdiniþele din comu-
nã. Vrem sã facem PUB-ul co-
munei, pentru cã nu a mai fost

Primarul comunei  Valea Stanciului:
„În acest an vom finaliza iluminatul public”

actualizat de ani de zile. Îmi do-
resc foarte mult sã ajutãm cele
cinci biserici din comunã. Oa-
menii sunt sãraci ºi nu îºi per-
mit sã ajute foarte mult biserica

ºi de aceea vom aloca o sumã
de bani pentru acestea de la bu-
getul local”, a declarat Ionel
Ovidiu Gîngioveanu, primarul
comunei Valea Stanciului.

An sãrac pentru comuna Verbiþa
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Întâlnim autismul tot mai
frecvent în ultimul timp. Este
o boalã care apare în primii
trei ani de viaþã ºi poate
afecta comportamentul unui
copil, modul în care acesta
gândeºte, comunicã ºi
interacþioneazã cu ceilalþi.
Autismul nu are vindecare,
dar dacã este depistat din
timp ºi tratat corespunzãtor
poate fi ameliorat.

Copiii vor
beneficia de
tratament
individual

Locul de poveste, cu
pereþii pictaþi în toate culori-
le curcubeului, care te
poartã într-o lume a copilã-
riei, are o capacitate de 30
de locuri, este deservit de
personal specializat, iar
dotãrile sunt de ultima
generaþie. Dispune de
bucãtãrie, sãli de mese,
cabinet de logopedie, cabinet
de kinetoterapie ºi cabinet
psihologic, iar curtea cu o
suprafaþã 250 de metri este
amenajatã special pentru ca
aici sã se desfãºoare activi-
tãþi de terapie ºi socializare
în aer liber. O echipã forma-

Micuþii care suferã de autism din Craiova, dar ºi din
împrejurimi, au de astãzi o nouã ºansã la o viaþã norma-
lã. Se numeºte “Tedy Bear” ºi este primul centru pen-

tru recuperarea copilului autist, din Oltenia, care a fost
inaugurat ieri. Aflat în localitatea doljeanã Cârcea, la

numai câþiva kilometri ce Craiova, centrul vine în
sprijinul tuturor pãrinþilor care au copiii cu autism ºi
care pânã acum au fost nevoiþi sã apeleze la terapia la

domiciliu, extrem de costisitoare.
tã din psihologi, educatori
specializaþi, kinoterapeuþi ºi
logopezi va evalua fiecare
caz în parte ºi, împreunã cu
familia, vor pune la punct un
plan de intervenþie, pe

termen mediu sau lung, în
funcþie de nevoile fiecãrui
copil.

“În cadrul centrului,
serviciile de recuperare
asigurate sunt la standarde
ridicate. Vorbim de terapia
ABA, PECS, logopedie ºi
kinetoterapie. Personalul ce
desfãºoarã activitãþi în

cadrul centrului este format
din instructori specializaþi,
psihologi, logopezi, kinetote-
rapeuþi ºi instructori de
educaþie. Programele de
recuperare se vor desfãºura
individual, cu fiecare copil în
parte, în funcþie de caz. De
asemenea, este foarte
important cã aici copiii vor
socializa, asta fiind de fapt
ideea de bazã în terapii”,
spun administratorii centrului
pentru recuperarea copilului
autist.

ABA, singura
terapie care dã
rezultate

 La rândul sãu, psihologul
Centrului “Tedy Bear”,
Gabriela Predu, spune cã
terapia ABA este singura
terapie aplicatã care dã
rezultate în cazul copilului
autist. ABA constã în
însuºirea treptatã, mecanicã
ºi rigidã la început, a anumi-
tor comportamente, gesturi,
activitãþi ºi înlãturarea celor
specifice bolii. Rezultatele
nu vor întârzia prea mult,
deºi abia în 2-3 ani de
muncã asiduã se poate
spune cã aceºtia pot deveni
independenþi ºi se apropie
de normalitate.

 “Acest centru pentru
recuperarea copilului autist
este un vis devenit realitate.
Lucrez de 7 ani cu copiii cu

autism ºi mereu m-am gândit
cã este nevoie de un astfel
de spaþiu dedicat lor. În
acest loc vrem sã reuºim sã
le redãm micuþilor cu autism
zâmbetul ºi bucuria. Aceasta
este cea mai mare recom-
pensã pentru noi atunci când
lucrãm cu copii cu astfel de
probleme. Nu putem sã fim
indiferenþi la nevoile lor. Cu
terapia ABA s-au obþinut
cele mai bune rezultate”, a
spus Gabriela Predu.

“În zona noastrã
numãrul
specialiºtilor
este foarte mic”

“Tedy Bear” a apãrut
tocmai pentru a veni în

întâmpinarea pãrinþilor care
au copii cu autism, dar nu
pot face acasã întregul
program de recuperare “Un
centru de pentru recupera-
rea copilului autist este
exact ce lipsea în zona
noastrã ºi sunt atâþia oa-
meni care aveau nevoie de
aºa ceva. Teddy Bear este
primul centru de acest gen
din Oltenia, o zonã în care,
din pãcate, numãrul specia-
liºtilor este foarte mic, iar
terapia este costisitoare ºi
nu mulþi pãrinþi îºi permit sã
plãteascã pentru a face
toate ºedinþele Rãspunde
nevoilor tuturor pãrinþilor
care au copii cu autism”,
mai spun administratorii
centrului “Tedy Bear”.

Ionuþ Stroe, deputat PNL de Dolj:
«Acest centru pentru recuperarea copilului cu autism compensea-

zã, pe undeva, neajunsurile ºi poate nu totala implicare a statului în
ceea ce priveºte douã responsabilitãþi major: educaþia ºi sãnãtatea.
Cel mai important segment al societãþii noastre sunt copiii ºi trebuie
sã facem tot ce se poate pentru binele lor. Trebuie sã ajutãm aceºti
copii cu nevoi speciale sã facã primii paºi spre o viaþã normalã ºi sunt
convins cã îi vor face aici, la Tedy Bear”».

Miºeta Înpuºcatu,
administratorul Centrului “Tedy Bear”:

«Pentru un pãrinte care are un copil autist este foarte greu sã se des-
curce singur, este solicitant. Aceºti pãrinþi îºi dedicã toatã viaþa terapiilor,
iar când rezultatele întârzie sã aparã este ºi mai greu. Cel mai mic dintre
cei cinci copii înscriºi are numai 3 ani, dar nu existã limitã de vârstã. Pot
spune cã pãrinþii au fost atât de încântaþi de apariþia centrului nostru
încât au dorit sã-ºi înscrie copiii fãrã sã mai fie curioºi cum aratã locul.
La început de drum suntem încrezãtori, pentru cã pe noi ne recomandã,
în primul rând, seriozitatea».

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI
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Primul pelerinaj este programat
pentru data de 6 aprilie, la mor-
mântul părintelui Arsenie Boca de
la Mănăstirea Prislop, din judeţul
Hunedoara. „Luna aprilie va debu-
ta cu cel mai frecvent pelerinaj al
nostru, la Mănăstirea Prislop, oca-
zie cu care se va vizita şi Mănăsti-
rea Lainici, la care vom adăuga în
drum spre Craiova două mănăstiri
gorjene, Vişina şi Strâmba - Jiu. În
urma numărului crescut de solici-
tări, am considerat necesar să or-
ganizăm acest pelerinaj în fiecare
lună, în prima sâmbătă”, a preci-
zat părintele Sorin Dumitru, direc-

Centrul de Pelerinaj „Sfântul Nicodim” din
Craiova al Mitropoliei Olteniei va organiza,
luna aceasta, mai multe pelerinaje la mănăs-
tiri din România. Mormântul părintelui Arse-
nie Boca de la Mănăstirea Prislop (judeţul Hu-
nedoara), Mănăstirile Lainici ş i Polovragi
(Gorj), Gura Motrului şi Strehaia, Vodiţa şi
Topolniţa (Mehedinţi), Călui, Clocociov şi

Brâncoveni (Olt), Cheia ( Prahova), Cernica
(Ilfov), Hurezi, Bistriţa, Dintr-un Lemn (Vâl-
cea) sunt doar câteva dintre destinaţii. În func-
ţie de durată şi de distanţă, costul pelerinaje-
lor se situează între 50 şi 165 de lei. Înscrieri
se pot face la sediul Centrului de Pelerinaj
(strada „Fraţii Buzeşti” nr. 10, Craiova) şi la
numărul de telefon 0251.40.66.46.

torul Centrului de Pelerinaj „Sfân-
tul Nicodim”.

A doua zi – duminică, 7 aprilie
– credincioşii vor ajunge în oraşul
Orşova, la Mănăs tirea „Sfânta
Ana”, trec ând,  la întoarcere, la
Mănăstirile Gura Motrului şi Stre-
haia din judeţul Mehedinţi. Fiind
duminică, vor pleca de dimineaţă,
pentru a participa la slujba Sfintei
Liturghii. Costul primului pelerinaj
este de 80 de lei, iar la mănăstirile
din judeţul Mehedinţi – 65 de lei.

Pe 11 aprilie, în ziua praznicu-
lui Sfântului Ierarh Calinic de la
Cernica, va fi organizat un peleri-

naj la Mănăstirea Cernica, din ju-
deţul Ilfov, cu participare la slujba
de hram săvârşită la sfântul lăcaş
monahal. În aceeaşi zi se vor vizi-
ta Mănăstirea Samurcăşeşti şi Ca-
tedrala Episcopală din Râmnicu
Vâlcea, costul pelerinajului fiind de
100 de lei.

În data de 14 aprilie se va merge
la mănăstiri din judeţul Olt: Călui,
Clocociov şi Brâncoveni, preţul bi-
letului fiind de 50 de lei. În zilele de
13 şi 14 aprilie se va pleca în pele-
rinaj la mănăstirile Cheia (Prahova),
Viforâta şi Dealu (Dâmboviţa), Mă-
năstirea Cernica (Ilfov), Mănăstirea

„Radu Vodă” şi Catedrala Patriarha-
lă, la preţul de 165 de lei.

În zilele de 20 şi 21 aprilie va fi
organizat un pelerinaj la mănăstiri-
le Baziaş, Zlatiţa, Cusici, Călugă-
ra, Bogâltin  – judeţul Caraş-Seve-
rin, mănăstirile Vodiţa  şi Topolniţa
din Mehedinţi, costul pelerinajului
fiind de 160 de lei. Pe 27 aprilie
se au în vedere Mănăstirea Frăsi-

nei şi Mănăstirea Dintr-un Lemn
din judeţul Vâlcea, preţul pelerina-
jului fiind de 60 de lei.

Ultimul pelerinaj al lunii, pe 28
aprilie, va avea loc la Mănăstirile
Hurezi, Bistriţa,  Dintr-un Lemn
(Vâlcea) şi Mănăstirea Polovragi
(Gorj), cu participare la Sfânta Li-
turghie la Mănăstirea Hurezi, cos-
tul fiind de 70 de lei.

Opt pelerinaje organizate de Centrul
„Sfântul Nicodim” în această lună

„De la cvartetul de coarde la
marea orchestră simfonică” –
o veritabilă paradă
a instrumentelor muzicale

Concertele susţinute de Orches-
tra Simfonică a Filarmonicii craio-
vene – avându-l dirijor şi prezenta-
tor pe Alexandru Iosub – se vor des-
făşura pe 1, 2, 3 şi 4 aprilie, între
orele 11.00 şi 12.30, şi vor avea ca
temă „De la cvartetul de coarde la
marea orchestră simfonică”. „Tine-
rii melomani vor asista la o verita-
bilă paradă a instrumentelor muzi-
cale, într-o succesiune ce va evi-
denţia timbrul (culoarea) fiecărei
familii de instrumente. Apariţiile sce-
nice ale artiştilor vor oferi auditori-

Filarmonica „Oltenia”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dolj vor organiza, în perioada 1-4 aprilie, concerte educa-
tive şi lecţii de educaţie muzicală, sub genericul „Vă e teamă de muzica
clasică?”, în cadrul programului de activităţi extracurriculare şi ex-
traşcolare „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Acestea vor fi prezen-
tate atât de Orchestra Simfonică (dirijor: Alexandru Iosub), avân-
du-l ca solist pe reputatul violonist Liviu Prunaru, cât şi de Corala
Academică (maestru de cor: Manuela Enache), cu soliştii Olga Şain
(soprană) şi Mircea Tudora (bariton). Durata unui concert este de
aproximativ 50 de minute, iar preţul biletului – 5 lei.

lor posibilitatea de a se familiariza
cu diverse grupuri instrumentale, de
la formaţii restrânse (cvartet, or-
chestră de cameră, orchestră de
coarde etc.) la marea orchestră sim-
fonică”, a precizat Vlad Drăgules-
cu, managerul instituţiei.

Solist va fi reputatul violonist Li-
viu Prunaru, conc ertmaes tru al
Orchestrei Regale Concertgebouw
din Amsterdam (Olanda), profesor
de vioară, dar şi director artistic al
pres tigioasei Academii „Yehudi
Menuhin” din Gstaad (Elveţia). De
la 1 martie a.c.,  muzicianul este
solist concertist al Filarmonicii „Ol-
tenia”. Programul cuprinde lucrări
de Wolfgang Amadeus  Mozart
(fragmente din „Mica serenadă” şi

Concertul nr. 4 în Re major pentru
vioară şi orchestră), Piotr Ilici Ceai-
kovski (Serenada pentru orchestră
de coarde, Simfonia a IV-a în Fa
minor, op. 36 – fragmente), Lud-
wig van Beethoven (Simfonia a
V-a în Do minor, op. 67, „a Desti-
nului”), Franz Liszt (Poemul sim-
fonic „Preludiile” – fragmente),
Dmitri Şostakovici (Vals din Suita
a II-a de jazz) şi John Philip Sousa
(„Semper Fidelis” – marşul oficial
al marinei americane).
Piese din repertoriul românesc
şi internaţional, interpretate
de „Voci şi ansambluri corale”

Concertele Coralei Academice,
sub bagheta dirijorului Manuela

Enache, vor fi prezentate tot pe 1,
2, 3 şi 4, dar de la ora 14.30, şi
vor avea tema „Voci şi ansambluri
corale”. Îşi vor da concursul so-
liştii Olga Şain (soprană), Mircea
Tudora (bariton), artişti instrumen-
tişti – percuţie şi, la pian, Corina

Stănescu. „Tinerii auditorii vor
avea ocazia să urmărească un
concert care va evidenţia tipolo-
gii vocale şi ansambluri c orale
(cvartet vocal, cor de femei, cor
bărbătesc, cor de cameră, cor
mixt etc .), oferindu-le un pro-
gram atractiv, diversificat, inspi-
rat de programa şcolară”, a mai
spus Vlad Drăgulescu.

Muzicienii Filarmonicii craio-
vene vor interpreta piese atât din
repertoriul internaţional, cât şi ro-
mânesc: Cântec haiducesc de Ti-
beriu Brediceanu,  „O, lume, ce
frumoasă eşti!” de Ludwig van
Beethoven, Cor din muzica de
scenă „L’Arlésienne” de Geor-
ges Bizet, Corul vânătorilor din
opera „Freischütz” de Carl Maria
von Weber, Canon „Soare de
vară” de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Jericho de Sabin Pautza,

„Corul ţiganilor” din opera „Tru-
badurul” de Giuseppe Verdi, „Sâr-
ba-n căruţă” de Gheorghe Danga
şi „Once upon a December” (co-
loana sonoră a filmului de animaţie
„Anastasia”,  1997) de Stephen
Flaherty.

Prima cuprinde 80 de piese, arme albe şi de foc, precum
şi echipament militar (coifuri, cămaşă zale) din colecţiile
celor două muzee, realizate în ateliere europene, occidenta-
le, balcanice. Cealaltă reuneşte 60 piese de patrimoniu, din
cositor, ce aparţin atât artei decorative, cât şi celei meşteşu-
găreşti. Vor fi etalate obiecte de cult, obiecte ale breslelor,
semne de breaslă şi vecinătate, obiecte de uz comun.

„Muzeul Olteniei a dezvoltat o colaborare deosebită cu
reprezentanţii Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, care
a răspuns permanent cu mare promptitudine şi solicitudine
proiectelor comune propuse de Laboratorul de restaurare
din cadrul Muzeului Olteniei. La realizarea celor două ex-
poziţii au contribuit muzeografii Olga Beşliu, dr. Raluca-
Maria Frâncu (pentru cositoare) şi dr. Anca Niţoi (pentru
arme) de la Muzeul Naţional Brukenthal. Punerea în scenă

Expoziţie cu arme albe şi de foc din
colecţiile Muzeului Brukenthal din Sibiu

În Sala „Ştefan Ciucea-
nu” a Muzeului Olteniei
(strada „Madona Dudu” nr.
14) are loc astăzi, ora 10.00,
în organizarea Secţiei de
Istorie-Arheologie a institu-
ţiei, vernisajul expoziţiilor
„Arme albe şi de foc” şi
„Cositoare” din colecţiile
Muzeului Olteniei şi Muzeului
Naţional Brukenthal Sibiu,
secolele XVI-XIX”, care vor
putea fi vizitate de public
până la sfârşitul acestei luni.

(panotarea) ambelor expoziţii este
realizată de specialiştii Laboratorului
de restaurare din cadrul Muzeului
Olteniei. Piesele expuse au fost re-
staurate în laboratoarele celor doua instituţii”, a precizat
Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei.

Vizitarea expoziţiilor „Arme albe şi de foc” şi „Cositoa-
re” din colecţiile Muzeului Olteniei şi Muzeului Naţional
Brukenthal Sibiu, secolele XVI-XIX” se înscrie între acti-
vităţile educative din cadrul programului educaţional „Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”, care se desfăşoară în pe-
rioada 1-5 aprilie. Programul îşi propune implicarea, deopo-
trivă, a elevilor şi a dascălilor în activităţi extracurriculare şi
extraşcolare, care să le valorizeze talentele, preocupările şi
competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.
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Mi-

chalis

Sarris

La mai puþin de o lunã de la
alegerile legislative italiene, ter-
giversarea în privinþa formãrii
unui nou guvern se menþine.
Dupã eºecul de joi, al lui Pier
Luigi Bersani, preºedintele Re-
publicii, Giorgio Napolitano
(foto), s-a angajat într-o tentati-
vã personalã de deblocare a si-
tuaþiei. Dar „furtuna este perfec-
tã” pentru împingerea þãrii într-o

profundã crizã.ªi totul a plecat
de la... veto-ul politic. Alegerile
legislative n-au dat un câºtigãtor
veritabil. Miºcarea Cinci Stele
(M5S), a comicului Beppe Gri-
loo, a obþinut 25,5% din sufragii,
coaliþia de dreapta a obþinut
29,1%, iar cea de stânga 29,4%.
În virtutea legii electorale, stân-
ga deþine majoritatea la Came-
rã, dar nu ºi la Senat. Beppe

Grillo nu vrea nici o alianþã. Par-
tidul Democrat (PD) refuzã sã
se alieze cu Partidul Poporul Li-
bertãþii (PdL), condus de Silvio
Berlusconi, acesta considerând,
la rândul sãu, cã o alianþã cu
stânga este incompatibilã. PdL,
care a sosit al doilea, la un ecart
de 0,4%, ar dori „o mare coali-
þie” cu PD, dar cu anumite con-
diþii, „inacceptabile” pentru Ber-
sani. În toiul unor negocieri fe-
brile, pentru nominalizarea unui
Executiv, mai survine o bãtãlie
crucialã: alegerea preºedintelui
Republicii. Printr-un hazard al
calendarului politic, mandatul lui
Giorgio Napolitano ia sfârºit la
15 mai. Într-o þarã în care gu-
vernul supravieþuieºte rareori
timp de o legislaturã, mandatul
de preºedinte al Republicii du-
reazã 7 ani, iar deþinãtorul lui joa-
cã un rol fundamental. Dreapta
considerã cã rezultatul de la urne
nu autorizeazã stânga, care deja
a acaparat preºedinþia Camerei
ºi a Senatului, sã revendice ºi
funcþia de preºedinte. Aceastã
funcþie este egalã celei de pre-
ºedinte al Consiliului Superior al
Magistraturii. Prins în procese,

Il Cavaliere ar dori Palatul Qui-
rinale, un Elysee transalpin. Ber-
lusconi a indicat deja douã nume:
al sãu sau al celui mai apropiat
colaborator, Gianni Letta. Impa-
sul este total ºi constituirea unui
nou guvern este ostaticul aces-
tor calcule. Sã mergem mai de-
parte. În timpul primului trimes-
tru al mandatului sãu, preºedin-
tele Republicii nu poate dizolva
Camerele Parlamentului. Întoar-
cerea la urne este imposibilã îna-
inte de alegerea viitorului pre-
ºedinte. Pentru toatã lumea, o
certitudine se degajã: imposibi-
litatea ca actualul Parlament sã
dea un larg consens, necesar
pentru adoptarea ºi modificarea
legii electorale. Fiindcã întoar-
cerea la alegeri fãrã modifica-
rea legii electorale ar putea ge-
nera aceeaºi stare de lucruri.
Dacã pieþele financiare n-ar re-
acþiona la ceea ce se întâmplã
în peninsulã, circul ar putea con-
tinua la nesfârºit. Deocamdatã,
Mario Monti este desconsiderat
de întreaga clasã politicã, iar
Giorgio Napolitano, la 87 de ani,
ar putea fi reales ca preºedinte
al Republicii.
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Vicepremierul sârb Aleksan-
dar Vucici a cerut, sâmbãtã,
Uniunii Europene ºi comunitãþii
internaþionale, sã nu permitã ca
þara sa sã fie „umilitã ºi distru-
sã” în dialogul privind normali-
zarea relaþiilor cu Kosovo. „Noi
vom face compromisuri, pentru
cã acestea sunt importante pen-
tru viitorul Serbiei, dar aceste
compromisuri sunt limitate. De
aceea, cerem Uniunii Europene,
Statelor Unite ºi altor actori in-
ternaþionali, Rusiei, sã arate clar
cã nu vor permite umilirea ºi dis-
trugerea Serbiei”, a declarat
Aleksandar Vucici. Liderii sârbi
ºi kosovari urmeazã sã se întâl-
neascã pe 2 aprilie la Bruxelles.

Serbia cere Uniunii Europene
sã nu fie „umilitã” în
dialogul cu Kosovo

Agenþia federalã germanã
pentru Muncã se aºteaptã
ca, începând din 2014, în
Germania sã ajungã între
100.000 ºi 180.000 de
imigranþi români ºi bulgari
anual. În contextul eliminãrii
definitive a restricþiilor,
începând din 2014 „ne
aºteptãm la un flux anual
cuprins între 100.000 ºi
180.000 de muncitori români
ºi bulgari”, a declarat Frank-
Jürgen Weise, directorul
Agenþiei federale germane
pentru muncã, într-un scurt
interviu acordat ziarului
„Rheinischen Post”. Weise a
precizat cã, în fiecare din

Între 100.000 ºi 180.000
de români ºi bulgari ar putea
ajunge în Germania din 2014

ultimii ani, în Germania au
venit aproximativ 100.000 de
imigranþi, preponderent
calificaþi, din state precum
Polonia, Ungaria ºi þãrile
baltice. Din România ºi
Bulgaria, în anul 2011, de
când sunt cele mai recente
statistici oficiale, au venit
112.000 muncitori. De aseme-
nea, potrivit oficialului citat, în
Germania au început sã vinã
numeroºi imigranþi din statele
membre ale zonei euro
afectate de criza economicã.
Potrivit Weise, Germania are
nevoie de aproximativ
200.000 de muncitori calificaþi
în fiecare an.

„Cerem ca Serbiei sã nu i se
cearã sã accepte propria distru-
gere”, a adãugat Vucici, suge-
rând cã UE ar favoriza Priºtina
în cadrul negocierilor. Dialogul
dintre Belgrad ºi Priºtina, iniþiat
în 2011, se referã în principal la
organizarea localitãþilor kosova-
re în care etnicii sârbi sunt ma-
joritari. Belgradul cere crearea
unei asociaþii a localitãþilor ma-
joritare sârbe care sã dispunã de
„prerogative executive” în ma-
terie de siguranþã publicã ºi jus-
tiþie. Priºtina respinge propune-
rea. „Ceea ce am obþinut ca pro-
punere de la Bruxelles acum
douã sãptãmâni nu este demn de
respect”, a subliniat Vucici.

Coreea de Nord a anunþat, sâmbãtã, cã este
în „stare de rãzboi” cu Coreea de Sud ºi cã va
negocia orice problemã intercoreeanã pe baza
acesteia. În replicã, SUA au declarat cã ia „în
serios” anunþul Coreei de Nord, notând totuºi
cã ameninþãrile Phenianului nu sunt neobiºnui-
te. „Am vãzut informaþiile despre un nou co-
municat, deloc constructiv, al Coreei de Nord.
Luãm aceste ameninþãri în serios ºi rãmânem
în relaþii strânse cu aliatul sud-coreean”, a de-
clarat Caitlin Hayden, purtãtor de cuvânt al
Consiliului Naþional de Securitate.  Pe de altã
parte, oficiali din cadrul Pentagonului promit
noi demonstraþii de capacitãþi militare în timpul
manevrelor organizate în comun cu armata sud-
coreeanã. Rusia a îndeamnat cele douã state
coreene ºi SUA sã dea dovadã de „responsabi-
litate ºi reþinere maximã”, iar Franþa sã se abþi-
nã de la „orice nouã provocare”. „Începând de
acum, relaþiile intercoreene sunt în stare de rãz-

boi ºi toate problemele între cele douã state
coreene vor fi tratate conform unui protocol
adaptat rãzboiului”, a declarat Coreea de Nord
într-un comunicat comun, atribut tuturor cor-
purilor guvernamentale ºi instituþiilor.
„Situaþia de duratã conform cãreia pen-
insula coreeanã nu este nici în rãzboi,
nici în stare de pace s-a încheiat”, indi-
cã comunicatul difuzat de agenþia de pre-
sã oficialã nord-coreeanã Korean Cen-
tral News Agency (KCNA). Cele douã
state coreene sunt în prezent, tehnic, încã
în rãzboi, deoarece rãzboiul Coreei din
1950-53 s-a terminat cu un armistiþiu ºi
nu cu un tratat de pace. Zilele trecute,
bombardiere invizibile pe radar, de tip B-
2, care pot fi dotate cu capacitãþi nu-
cleare, au survolat Coreea de Sud. În
urmã cu câteva sãptãmâni, Statele Unite
au trimis în zonã ºi bombardiere de tip

B-52. „Statele Unite vor continua sã prezinte
capacitãþi militare ultramoderne la aceste exer-
ciþii”, a declarat un oficial de la Pentagon, citat
de „Wall Street Journal”.

Coreea de Nord anunþã cã este în „stare
de rãzboi” cu Coreea de Sud

Reþea de proxeneþi romi,
arestatã la Toulouse

Trei bãrbaþi ºi o femeie au
fost arestaþi sâmbãtã seara la
Toulouse, pentru „proxenetism
agravant în bandã organizatã”.
Alte douã femei, puse sub
acuzare, au fost plasate sub
control judiciar. Cele ºase
persoane fãceau parte dintr-o
reþea de români de etnie romã
demantelatã de poliþia din
Toulouse. Proxeneþii aduceau
femei din România, pe care le
plasau apoi între centrul oraºului
ºi ºoseaua de centurã. Principa-
lul proxenet arestat sâmbãtã, un
rom în vârstã de 35 de ani, era
cunoscut pentru faptele sale, dar
ºi pentru violenþã. Poliþiºtii i-au
confiscat de la domiciliu douã
pistoale ºi suma de 20.000 de
euro. El a fost arestat miercuri
seara, la graniþa cu Spania,
sugerând cã reþeaua sa are
ramificaþii ºi dincolo de Pirinei.
Potrivit anchetatorilor, toþi cei
reþinuþi au complici în România.
Siria: un imam proregim
asasinat ºi târât pe pãmânt

Un imam proregim al unei
moschei din Alep, cel mai mare
oraº din nordul Siriei, a fost
asasinat de rebeli, care i-au târât
apoi trupul pe pãmânt, a rapor-
tat sâmbãtã Observatorul Sirian
pentru Drepturile Omului
(OSDH), citat de AFP. ªeic
Hassan Seifeddin, cunoscut
pentru poziþiile sale proregim, a
fost „ucis în noaptea de vineri
spre sâmbãtã de combatanþi
rebeli... ºi corpul sãu a fost târât
pe pãmânt”, potrivit OSDH.
Agenþia oficialã SANA a anunþat
la rândul ei cã ºeic Seifeddin,
imamul moscheii Al-Hassan din
estul cartierului ªeic Makssud, la
nord de Alep, a fost „asasinat de
teroriºti, care apoi i-au mutilat
corpul”. Regimul desemneazã
prin termenul terorist opoziþia
armatã, cu care se luptã de peste
doi ani.
Guvernul britanic, îndemnat
sã se consulte cu România ºi
Bulgaria în problema imigraþiei

Liderii principalelor partide
politice din Marea Britanie
(premierul David Cameron,
liderul Partidului Conservator,
vicepremierul Nick Clegg, liderul
Partidului Liberal-Democrat, ºi
Ed Miliband, preºedintele
Partidului Laburist, de opoziþie)
ar trebui sã evite atitudinile
extremiste faþã de imigranþi ºi sã
iniþieze discuþii cu România ºi
Bulgaria, pentru a estima
numãrul imigranþilor, afirmã
Keith Vaz, preºedintele Comisiei
pentru Afaceri Interne din
Camera Comunelor, într-un
articol publicat în „Sunday
Express”. „În primul rând,
trebuie sã þinã cont de dorinþele
poporului britanic. Poporul a
fost incredibil de tolerant în
trecut, dar nu va accepta abuza-
rea sistemului social. (...)
Domnii Cameron, Clegg ºi
Miliband trebuie sã discute
aceastã problemã, pentru a nu
permite partidelor extremiste
precum UKIP sã profite de
situaþie”, a explicat Vaz.
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Anunþul tãu!
S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A.
prin S.C. CONI S.R.L. anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul: “Înlocuire ºi sistematizare reþea
de distribuþie a gazelor naturale MP pe
str. Câmpia Islaz cu conducte ºi instala-
þii de racordare MP din PE100 SDR11,
Mun. Craiova, jud. Dolj”. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consultate
la sediul ARPM Craiova, strada Petru
Rareº, nr. 1, ºi la sediul S.C. CONI S.R.L.,
Loc. Ploieºti, str. Tribunei, nr. 14,  în zilele
de L-V între orele 9-14. Observaþiile pu-
bliului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, strada Petru Rareº, nr.1.
SC Nidera România SRL, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii
de amitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire depozit de colec-
tare, condiþionare ºi distribuire produse
agricole”, propus a fi amplasat în Bãi-
leºti, str. Eroilor, T182/P2357, nr. 161A,
Dolj. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, str. P. Rareº,
nr. 1, ºi la sediul SC Nidera România SRL,
în Bucureºti, blv.C-tin Brâncoveanu, nr.
12, bl. 4, sc. 1, ap. 27, în zilele de luni pânã
joi, intre orele 8.00-16.30 ºi vineri 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la Sediul ANPM Dolj, str. P. Rareº,
nr.1, fax: 0251.419.035, email: office@ar-
pmdj.anpm.ro
Subscrisa S.C. MILLENIUM HOUSE IN-
VESTMENT S.R.L., cu sediul în sat Bra-
niºte, com. Podari, str. Calafatului, nr.
117, înregistratã la ORC sub nr. J16/768/
2004, CUI  RO 16342964 declarã pier-
dut certificatul constatator nr. 22946 din
14.04.2004. Se declarã nul.
S.C. HURIO COM S.R.L. anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu privind
activitatea de colectare deºeuri feroase
ºi neferoase, ce se desfãºoarã în Comu-
na Coºoveni, str. Morii nr.35,  judeþul Dolj.
Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la se-
iul ARPM Craiova, str. Petru Rareº nr.1,
zilnic între orele9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova pânã la data de 16.04.2013.

CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de
materiale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Telefon:
0351/802.028.
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.

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

OFERTE SERVICIU
Angajãm frizeriþã – coa-
fezã. Telefon: 0754/
533.807.
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.

Societate comercialã
angajeazã agenþi vân-
zãri, condiþii avantajoa-
se, relaþii la telefon:
0731/838.161.
CAUT PERSOANÃ
CARE SÃ MÃ ÎNVEÞE
LA CALCULATOR. TE-
LEFON: 0745/219.799,
0763/206.280.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie.
Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Ofer serviciu ca bonã.
Telefon: 0762/803.604.

ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croi-
torie la comandã anga-
jeazã modelieri cu ex-
perienþã. Telefon: 0760/
652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

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

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA
organizeazã cursuri:
Tehnician Topo Ca-
dastru, Asfaltator,
Constructor drumuri ºi
poduri, Formator, In-
spector resurse uma-
ne, Asistent relaþii pu-
blice ºi comunicare,
Contabil, Agent co-
mercial, Mãcelar, Pei-
sagist-floricultor, Ma-
nager Proiect, Auditor
în domeniul calitãþii,
Expert achiziþii publi-
ce, plata în rate. Stra-
da “Sãrarilor” nr. 31 (in-
cinta COMAT DOLJ).
Telefon: 0251/432.266;
0743/108.821.

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jgheaburi
ºi reparãm. Telefon:
0748/417.501.
Gãtit, spãlat, cãlcat etc.
sau îngrijire copil mic.
Telefon: 0762/047.095.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.

Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã zona
Ciupercã, etaj 1. 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. Te-
lefon: 0771/579.669.
Vând camerã cãmin îm-
bunãtãþitã, parchet,
geam termopan, izolaþie
interioarã. Preþ 62.000 lei.
Telefon: 0743/120.446.
URGENT VÂND GAR-
SONIERÃ PARTER,
FILIAªI. TELEFON:
0764/225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELEFON:
0763/265.251.
Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000 euro,
negociabil. Telefon: 0722/
431.895; 0767/761.131.

Vând apartament în
Brazda lui Novac – 4/4.
Telefon: 0754/533.807.
Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.

CASE
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere cu
puþ american ºi 4000
mp, pomi, în Livezi,
com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon:
0768/710.866.
Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie soli-
dã, zonã centralã, Agro-
nomie, 6 camere, 2 bãi,
bucãtãrie, teren 462 m2,
garaj. Telefon: 0726/
275.943.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
curte 38 ari în Þugureºti,
Valea Stanciului. Telefon:
0721/502.003.
Vând casã (105 mp) cu
teren (410 mp) în zona
BRESTEI: 4 camere,
utilitãþi, garaj 21 mp, cen-
tralã proprie. TELEFON:
0760/611.651.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, piv-
niþã teren 1300 mp utili-
tãþi schimb cu 2 aparta-
mente. Telefon: 0761/
824.947.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera Vâl-
cii, strada Ramuri 62 –
60.000 euro. Telefon:
0786/982.529.
D+P, 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp ane-
xe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.

PARTICULAR, VÂND
CASÃ “REGALÃ” SU-
PERBÃ ÎN COMUNA
DIOªTI, 3 CAMERE ªI
DEPENDINÞE: BUCÃ-
TÃRIE, BECI, MAGA-
ZIE, GARAJ, PÃTUL,
CURTE 3400 MP, FÂN-
TÂNÃ ÎN CURTE, APÃ
CURENTÃ, LA STRA-
DÃ, LA 100 M DE DN
65 CRAIOVA – CARA-
CAL. PREÞ NEGOCIA-
BIL. TELEFON: 0722/
33.66.34.
Vând casã cu 5 came-
re, baie, bucãtãrie, de-
pendinþe, Bãile Olãneºti,
45.000 euro, negociabil.
Telefon 0725/505.440.
Vând în comuna Pleni-
þa, Dolj douã case cu
câte douã camere fieca-
re, cu antreu ºi beci,
mobilate ºi cu tot inven-
tarul gospodãresc pentru
douã familii, apã, canal,
baie, situate lângã spita-
lul Pleniþa. Preþ total
40.000 lei. Telefon: 0230/
561.168.
Casã 4 camere, bucã-
tãrie, baie, beci, supra-
faþã 108 mp, teren 275
mp, gaze, apã, încãlzi-
re centralã, Aleea 6
Brestei. Telefon: 0725/
505.424.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã:
600 mp). Preþ: 35.000
lei, negociabil. Telefon:
0760/295.905.

TERENURI
VÂND teren agricol co-
masat. Relaþii telefon:
0728/048.066.

Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele învecinate sau vând.
Telefon: 0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora, “Belvedere”, îm-
prejmuit, lângã pãdure,
toate utilitãþile instalate.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren intravilan,
3500 mp, situat în Po-
poveni, cu 23 m deschi-
dere la strada principalã,
cu toate facilitãþle ºi în
condiþii avantajoase. Te-
lefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. 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 Segarcea,
strada “Unirii” nr. 29F (în
spatele liceului), cadastru
ºi 3300 mp vie (parþial
defriºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon:
0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã
bãtrâneascã pentru de-
molare, cu cadastru fã-
cut la 11 km de Craiova
– intravilan. Cedez 4200
m2  tren extravilan – pen-
tru reparaþii casã. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Telefon:
0770/684.895; 0724/
084.484.
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. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ convena-
bil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), nego-
ciabil. Telefon: 0351/
170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Matiz, an fabrica-
þie 2003, unic proprietar,
113.600 km. Telefon:
0748/820.770.
Vând Volkswagen Golf
VI culoare alb, an fabri-
caþie 2010, km 10.000.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, în-
matriculatã în Bulgaria.
Preþ 3400 Euro negocia-
bil. Telefon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, taxe-
le la zi, preþ negociabil
2500 euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatri-
culat 1800 E, negociabil.
Telefon: 0740/316.002.

Cu profundã durere ºi regrete, Ro-
dica Popa anunþã trecerea în ne-
fiinþã a celui care i-a fost fiu, Popa
Emil, în vârstã de 59 de ani. Înmor-
mântarea va avea loc mâine, 2
aprilie a.c., în comuna Mischii, sat
Motoci. În veci nu te voi uita!

Un gând de mângâiere, compasiune ºi
sincere condoleanþe, din partea nepoþi-
lor Sorin, Claudiu ºi Dan Manda, care sunt
alãturi de familia îndureratã în aceste cli-
pe de grea încercare ºi durere pricinui-
te de plecarea spre cele veºnice a un-
chiului lor Popa Emil. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

Cuvintele sunt puþine ºi de pri-
sos când un suflet bun se ridicã la
cer. Profund afectaþi, Marieta ºi
ªtefan Manda deplâng trecerea în
nefiinþã a celui care le-a fost frate
ºi cumnat. Prin dispariþia sa, Popa
Emil lasã un gol imens în urma sa.
Dumnezeu sã-i dea odihnã veºni-
cã în Împãrãþia Sa!
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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 Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Telefon:
0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatricula-
tã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie
93, în stare de funcþio-
nare, nerulatã în þarã –
550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Telefon:
0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoa-
re portocaliu, preþ foarte
bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.

Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calcula-
tor instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând cadru motosapã
cu freze. Telefon: 0728/
154.845.
Vând faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider
clasa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MARMU-
RÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.
Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale pen-
tru suspensii dublurã la
Mercedes 190D, de epo-
cã. Telefon: 0251/598.518
Vând masã lemn masiv
– ext.12 persoane, foto-
lii sculptate gen jilþ; do-
zator bere + tub CO2,
frigidere, scaun ergono-
mic, balanþã Berkel, cuier
pom, aparat telefon-fax.
Telefon: 0746/660.001.
Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, chiu-
vetã cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei. Ca-
dou nuntã deosebit. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comu-
na Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spira-
le suspensii autoturism
Mercedes 190D, 1966.
Telefon: 0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, reduc-
tor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlãrie
fetru nr. 55 nouã – 60 lei;
telefon fix cu numere – 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã
peisaj pãdure. Preþ 25-
40 lei. Telefon: 0767/
049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.

Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator.
Telefon: 0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând rãsad de trandafiri
toate culorile ºi leandru
culori alb ºi frez. Telefon:
0351/430.880. 0762/
278.639.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F Ca-
ravan, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi
2 oglinzi exterioare, 1 in-
terior pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, ta-
câmuri, 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 ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.

Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu þea-
vã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3  canate  lemn,
uºã apartament din lemn.
Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele.
Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã, diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Da-
cia 1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.

Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr, Ca-
rol I 1881, 300 euro. Te-
lefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

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

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188
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Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deose-
bite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din salcâm,
cãruþ curte cu douã roþi,
2 uºi cu toc pentru casã
noi. Telefon: 0747/
530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.

Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon:
0736/429.876;  0758/
937.083.
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o micro-
fermã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepinie-
rã pomi fructiferi, culturã
de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/
430.880.

Caut  beneficiar pentru
închiriere sau transport
de mãrfuri diverse din
judeþ sau þarã. Posed
Dacia papuc cu 2 locuri.
Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apar-
tament decomandat,
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Tele-
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament
pentru familie zona pre-
fecturã. Telefon: 0742/
244.476.
Închiriez spaþiu comer-
cial 53 mp, str. “Ama-
radia” nr. 56, parter bloc
(fosta Cofetãrie Amara-
dia) 5 Euro mp. Telefon:
0744/550.349.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi igienã
deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.

Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.

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

Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ con-
venabil. Telefon: 0740/
895.691.
MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, ne-
fumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
doamnã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã de
vârstã. Telefon: 0740/
895.691.
Alexandru, pensionar,
vãduv, doresc doam-
nã vaduvã, vârstã 70-
71 ani. Telefon: 0784/
984.085.
Domn serios, 50 ani,
fãrã obligaþii, cu serviciu
în Craiova, caut doam-
nã pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Tra-
tament: de prevenþie,
curativ ºi de comple-
tare a deficitului în or-
ganism cu produse
S.N.B.A. Aparaturã
medicalã pentru fami-
lie. Telefon: 0724/
512.304.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar
pensionar, doresc, con-
tra retribuþie, doamnã
pentru companie ºi în-
grijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

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

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903
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BUNDESLIGA – ETAPA A XXVII-A

Schalke – Hoffenheim 3-0

(La învingãtori, Ciprian Marica a fost titular, evo-
luând pânã în minutul 74)
Stuttgart – Dortmund 1-2

(În echipa de start ºi utilizat pânã în minutul 73, Alexan-
dru Maxim a înscris unica reuºitã a gazdelor – min. 63)
Freiburg – M’gladbach 2-0

Mainz – Werder 1-1

Augsburg – Hannover 0-2

Dusseldorf – Leverkusen 1-4

Bayern – Hamburg 9-2

Wolfsburg – Nurnberg, Furth – Frankfurt (ieri dupã
închiderea ediþiei).
1. Bayern 72 10. Hann. 37
2. Dortm. 52 11. Nurnb.* 34
3. Leverk. 48 12. Stuttg. 32
4. Schalke 42 13. Werder 31
5. Mainz 39 14. Wolfs.* 31
6. Frankf.* 39 15. Dussel. 29
7. Freiburg 39 16. Augsb. 24
8. M’bach 38 17. Hoffenh. 20
9. Hamburg 38 18. Furth* 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXIX-A

Rayo – Malaga 1-3

Celta – Barcelona 2-2

Zaragoza – Real M. 1-1

(La gazde, Cristian Sãpunaru a fost integralist)
Levante – Sevilla 1-0

Valladolid – Osasuna 1-3

Mallorca – Deportivo, Espanyol – Sociedad, Atle-
tico – Valencia (ieri dupã închiderea ediþiei).
Bilbao – Granada, Betis – Getafe (astãzi).
1. Barcelona 75 11. Sevilla 38
2. Real M. 62 12. Vallad. 35
3. Atletico* 60 13. Espan.* 35
4. Socied.* 47 14. Bilbao* 32
5. Malaga 47 15. Osasuna 31
6. Valencia* 45 16. Gran.* 28
7. Betis* 43 17. Zarag. 27
8. Getafe* 42 18. Celta 24
9. Rayo 41 19. Mallor.* 24
10. Levante 40 20. Deport.* 20

SERIE A – ETAPA A XXX-A

Udinese – Bologna 0-0

Lazio – Catania 2-1

(La amfitrioni, ªtefan Radu a bifat toate minutele)
Cagliari – Fiorentina 2-1

Inter – Juventus 1-2

(La învinºi, Cristi Chivu a evoluat tot meciul)
Parma – Pescara 3-0

Palermo – Roma 2-0

(Bogdan Lobonþ a fost rezervã la formaþia capitolinã)
Atalanta – Sampdoria 0-0

Genoa – Siena 2-2

Chievo – Milan 0-1

(La gazde, Adrian Stoian a evoluat pe toatã durata
reprizei secunde, în timp ce Paul Papp a rãmas pe
banca de rezerve)
Torino – Napoli 3-5

1. Juventus 68 11. Cagliari 38
2. Napoli 59 12. Sampd.* 36
3. Milan 57 13. Bologna 36
4. Fiorentina 51 14. Torino 35
5. Lazio 50 15. Chievo 35
6. Roma 47 16. Atalanta 34
7. Inter* 47 17. Genoa 27
8. Catania 45 18. Siena 26
9. Udinese 42 19. Palermo 24
10. Parma 38 20. Pescara 21

LIGUE 1 – ETAPA A XXX-A

Paris SG – Montpellier 1-0

Troyes – St’Etienne 2-2

(Bãnel Nicoliþã a fost rezervã la vizitatori)
Ajaccio – Toulouse 2-3

(La gazde, Adrian Mutu a jucat tot meciul, reuºind
sã înscrie golul doi al acestora, min. 41)
Evian TG – Reims 2-2

Bordeaux – Lorient 1-1

Rennes – Nancy 0-2

Valenciennes – Bastia 3-4

Nice – Marseille, Brest – Lille, Lyon – Sochaux (ieri
dupã închiderea ediþiei).
1. Paris SG 61 11. Toulou. 41
2. Lyon* 53 12. Valenc. 36
3. Marseil.* 51 13. Bastia 36
4. St’Etien. 50 14. Ajaccio 33
5. Nice* 48 15. Evian 31
6. Lille* 46 16. Reims 31
7. Montpel. 45 17. Brest* 29
8. Lorient 44 18. Socha.* 28
9. Bordeaux 43 19. Nancy 27
10. Rennes 42 20. Troyes 25

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXXI-A

Sunderland – Man. United 0-1

Arsenal – Reading 4-1

Man. City – Newcastle 4-0

(Costel Pantilimon a fost rezervã la gazde)
Southampton – Chelsea 2-1

Swansea – Tottenham 1-2

West Ham – West Brom 3-1

(Gabriel Tamaº a fost rezervã la oaspeþi)
Wigan – Norwich 1-0

Everton – Stoke 1-0

A. Villa – Liverpool (ieri dupã închiderea ediþiei).
Fulham – QPR (astãzi).
1. United* 77 11. West H.* 36
2. City* 62 12. South. 34
3. Tottenh. 57 13. Stoke 34
4. Chels.* 55 14. Norwich 34
5. Arsenal* 53 15. Newca. 33
6. Everton* 51 16. Sunderl. 31
7. Liverp.* 45 17. Wigan* 30
8. West B. 44 18. A.Villa* 30
9. Swansea 40 19. Reading 23
10. Fulh.** 36 20. QPR* 23
 (*) – un meci mai puþin.
(**) – douã meciuri mai puþin.

Alexandru Maxim a primit, sâmbãtã, o ºansã
uriaºã din partea antrenorului Bruno Labba-
dia, care l-a titularizat în premierã într-un meci
din Bundesliga, contra Borussiei Dortmund.
Iar mijlocaºul român a profitat din plin de opor-
tunitatea oferitã ºi a avut o prestaþie apreciatã

Mesajul din care poate înþelege ceva ºi Piþurcã: „E un plus imens pentru echipã, are talent, entuziasm ºi prospeþime”

de toatã lumea în cele 73 de minute jucate,
marcând ºi un gol.

Fostul jucãtor al celor de la Pandurii, trans-
ferat de Stuttgart la finele lunii ianuarie, a în-
scris în minutul 63 golul egalizator, cu un ºut
la colþul lung. Execuþie cu atât mai remarcabilã
cu cât a punctat cu piciorul stâng, deºi este
dreptaci. VfB a pierdut însã pânã la urmã, scor
1-2, reuºita polonezului Robert Lewandowski
(82) aducând toate punctele formaþiei vizita-
toare. Tot un internaþional polonez marcase ºi
celãlalt gol al galben-negrilor, Lukasz Piszczeck
(29).

La finalul meciului, Bruno Labbadia s-a arã-
tat încântat de evoluþia lui Maxim. „Acest ju-
cãtor român, aparent firav, e un plus imens
pentru echipã, are talent, entuziasm ºi prospe-
þime”, a spus antrenorul.

Nu de aceeaºi apreciere se bucurã însã Ma-
xim ºi din partea selecþionerului Victor Piþurcã!
Deºi a contribuit decisiv la remiza cu Ungaria
(2-2), fiind unul dintre cei mai buni „tricolori” în
condiþiile în care a jucat doar ultimele 25 de
minute ale meciului de la Budapesta, el a rãmas
pe bancã la dezastrul din Olanda (0-4).

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – Gloria Bistriþa / 21:30 –

FOTBAL – Liga I: Oþelul Galaþi – Steaua.
Digi Sport 2
17:00 – TENIS – Turneul de la Charleston (SUA): ziua întâi / 19:00

– HOCHEI – Finala Campionatului Naþional (meci 2): ASC Corona
Fenestela Braºov – HSC Miercurea Ciuc / 21:30 – TENIS – Turneul
de la Charleston (SUA): ziua întâi.

Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã: ACS Sfântu Gheorghe –

CSU Alba Iulia / 20:15 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã: ICIM Arad
– CSM Târgoviºte / 22:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Fulham –
QPR.

Dolce Sport 1
14:30 – FOTBAL – Cupa Angliei (rejucare, sferturi de finalã): Chel-

sea – Man. United / 19:30 – FOTBAL – Liga I: FC Vaslui – Viitorul
Constanþa.

Cu trei zile înainte de a primi vizita lui Juven-
tus în manºa tur a „sfertului” de Ligã, Bayern a
fãcut ravagii cu Hamburg, admnistrându-i for-
maþiei hanseatice un 9-2 care nu lasã loc de

Juve, toate motivele din lume sã tremure înaintea duelului din Ligã

Bayern a nimicit-o pe Hamburg
prea multe comentarii.

La pauzã, tabela arãta deja un neverosimil 5-
0 pentru „cãlãul” Bundesligii, chiar dacã Jupp
Heynckess a fãcut câteva schimbãri în echipa
de start pentru a odihni anumiþi jucãtori în ve-
derea partidei de marþi, Alaba, Muller Mandzu-
kici sau Ribery fiind în afara lotului sau înce-
pând meciul pe banca de rezerve. 

Shaqiri a deschis scorul încã din minutul 5,
pasând  apoi la reuºita lui Schweinsteiger (19).
A urmat recitatul Pizzaro – Robben, cei doi mar-
când împreunã 6 goluri în mai puþin de 40 de

minute! Peruvianul – cel mai bun marcator strãin
din Bundesliga – patru (30, 45, 53, 68), iar olan-
dezul pe celelalte douã (33, 54).

Bruma a înscris pentru oaspeþi, 8-1 (75), dar
Ribery (76) a refãcut imediat ecartul. Wester-
mann a închis tabela, în minutul 86.

Runda viitoare, Bayern se poate încorona
pentru a 23-a oarã campioanã, dacã se va în-
toarce cu toate punctele de la Frankfurt sau,
caz în care nu mai conteazã rezultatul cu Ein-
tracht, dacã Dortmund nu va reuºi s-o batã pe
Augsburg.

Numãrul unu mondial, americanca Serena
Williams, a câºtigat, sâmbãtã, pentru a ºasea
oarã în carierã turneul de la Miami, din opt
finale disputate, dupã ce a învins-o pe tenis-
mena rusã Maria ªarapova (locul 2 WTA).

A fost 4-6, 6-3, 6-0 la finele a 2 ore ºi 9 minu-
te de joc, ocazie cu care mezina familiei Wil-
liams a depãºit-o la numãrul de trofee cucerite
la Key Biscayne pe ªteffi Graff.

Acesta este al 48-lea titlu din cariera Sere-
nei (31 de ani), care o conduce acum pe ªara-
pova cu 12-2 la meciurile directe.

ªarapova (25 de ani) nu a câºtigat nicio-

ªi Mutu „i-a rãspuns” selecþionerului
O altã „victimã” a lui Piþurcã în coºmarul de

pe „ArenA”, unde a fost aruncat în luptã doar
în minutul 68, la 0-3, a reuºit la rându-i sã punc-
teze în acest week-end. La fel însã ca ºi în cazul
lui Maxim, golul lui Adrian Mutu nu i-a ajutat
pe corsicanii de la Ajaccio sã obþinã vreun
punct din disputa cu Toulouse, scor 2-3. A opta
reuºitã stagionalã a „Briliantului” (integralist)
a venit în minutul 41, când a egalat la 2.

A bãtut  recordul lui Steffi Graff!

Serena Williams, din nou reginã la Miami
datã acest turneu, finala de sâmbãtã fiind a
cincea pierdutã, dupã cele din 2005, 2006,
2011 ºi 2012.

Serena Williams nu se mai impusese în Flo-
rida din 2008, precedentele trofee fiind cuceri-
te în 2002, 2003, 2004 ºi 2007.

Finala la masculin, David Ferrer (Spania)
– Andy Murray (Marea Britanie), s-a dispu-
tat asearã, dupã închiderea ediþiei. Pentru a
ajunge aici, Ferrer a trecut de germanul Tom-
my Haas, scor 4-6, 6-2, 6-3, iar Murray de
francezul Richard Gasquet, 6-7, 6-1, 6-2 (am-
bele jocuri disputate vineri searã).

Dolce Sport 2
19:00 – BASCHET (M) – Camp. Greciei: Olympiakos – Rethimno.
Sport.ro
14:30 – FOTBAL – Cupa Angliei (rejucare, sferturi de finalã): Chel-

sea – Man. United.
GSP TV
18:00 – FOTBAL – Camp. Rusiei: Alaniya – ÞSKA Moscova.
Eurosport
16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bascilor (Spania): etapa întâi /

18:30 – FOTBAL – Seria NextGen / 0:00 – CURLING (M) – Campio-
natul Mondial (faza grupelor): Suedia – Cehia.

Eurosport 2
11:00, 12:30 – FOTBAL – Cupa Aegon (Amsterdam/Olanda) /

13:45 – HOCHEI PE IARBÃ – Liga Europeanã / 16:00 – FOTBAL –
Cupa Aegon (Amsterdam/Olanda) / 19:30 – FOTBAL – Camp. Polo-
niei: Pogon Szczecin – Lech Poznan / 21:15 – FOTBAL – Liga secun-
dã germanã: Sankt Pauli – Paderborn.
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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 telefon:

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)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXIV- A

Steaua 23 19 2 2 55-18 59
Astra 23 14 5 4 47-21 47
Pandurii 24 13 5 6 36-30 44
Petrolul 23 11 8 4 32-19 41
Dinamo 23 11 6 6 36-26 39
Vaslui 23 10 7 6 32-22 37
CFR Cluj 23 9 8 6 38-26 35
Rapid 24 9 7 8 24-23 34
FC Braşov 24 8 7 9 30-34 31
Oţelul 23 7 7 9 26-30 28
Mediaş 24 7 7 10 26-34 28
„U” Cluj 24 6 7 11 21-36 25
Concordia 24 6 7 11 21-37 25
Viitorul 23 4 11 8 26-34 23
Ceahlăul 23 5 6 12 28-42 21
Iaşi 23 5 4 14 21-32 19
Severin 23 3 8 12 21-32 17
Bistriţa 23 3 8 12 17-41 17

6

5

4

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

 „U” Cluj – Concordia 1-0
A marcat: Buleică 75.
Gaz Metan Mediaş – FC Braşov 0-0
Rapid – Pandurii 2-0
Au marcat: N. Grigore 61, Al. Coman 90.

Meciurile Ceahlăul – CS Turnu Severin, Petrolul – CFR Cluj,
Dinamo – Astra Giurgiu s-au jucat aseară.

Astăzi
CSMS Iaşi – Gloria Bistriţa – ora 19.00 (Digisport 1)
FC Vaslui – Viitorul – ora 19.30 (Dolcesport 1)
Oţelul – Steaua – ora 21.30 (Digisport 1)

LIGA I – ETAPA A XXIV-A

Lotul naţionalei României:
Denisa Dedu (Corona Braşov), Lăcrămioara Stan (CNE

Rm. Vâlcea), Elena Şerban (CSS 6 Bucureşti) – portari. Ana
Maria Tănăsie (HC Zalău), Nicoleta Safta (Oltchim Rm.
Vâlcea), Angela Cioca (Şc. 181 Bucureşti), Roxana Cîrjan
(CNE Rm. Vâlcea), Marina Cicic (CSS Caracal), Anca Stoi-
ca (CSS Caracal); Gabriela Perianu (HC Dunărea Brăila),
Maria Constantinescu (CSS Caracal), Andreea Pricopi (Co-
rona Braşov), Mădălina Zamfirescu (CNE Rm. Vâlcea), Ale-
xandra Georgescu (CSS Giurgiu); Laura Popa (CNE Rm.
Vâlcea), Maria Gavrilă (Şc. 181 Bucureşti).

Liga a II-a, etapa a 19-a:
Seria I: CSM Unirea Slobozia - Săgeata Năvodari 1-2,

Chindia Târgovişte - Sportul Studenţesc 2-0, ACS Buftea
- CS Otopeni 2-0, Dinamo II Bucureşti - Delta Tulcea 1-1,
FC Farul Constanţa - FC Botoşani 0-2. Clasament: 1. FC
Botoşani 31p, 2. Săgeata 31p, 3. Delta 28p.

Seria a II-a: FC Argeş Piteşti - FCM Târgu Mureş 2-1,
Damila Măciuca - FC Maramureş Universitar Baia Mare
3-0, Unirea Alba Iulia - ACS Poli Timişoara 0-3, FC Olt - FC
Bihor Oradea 0-2, Corona Braşov  - FC UTA Arad 0-0.
Clasament: 1. Poli Timişoara 30p, 2. Corona Braşov 29p, 3.
Damila 24p, 4. FC Bihor 24p.

Liga a III-a, etapa a 17-a
Apă Craiova,
remiză cu Giarmata

În ultimul meci al etapei a 17-a a seriei a patra din Liga a
III-a, CS Apă Craiova a remizat arena „Extensiv”, scor 0-0,
cu Millenium Giarmata. Antrenorii Nicolae Zamfir şi Ionel

Luţă au folosit echipa: Surdu – Orban, Ed. Dina, M. Chiriţă,
Firoiu – C. Niţă (56 D. Stancu), Dreşcă, Trăistaru (90 An.
Duca), Căle (81 Poenaru) – S. Stancu (79 Stoichiţoiu), Ră-
duţ. De partea cealaltă, Alin Cojocaru i-a utilizat pe: Ţurcaş
– Rosemblum, Oneţ, Hecsko, Dancia – Marcu (61 Călin),
Leucă (78 Zaluselti), Bungău, Mihuţa – Corlăţeanu (69
Moroşan), Furdean (61 Gideon). Partida a condusă de o
brigadă hunedoreană, cu Denis Haidiner la centru.Celelal-
te rezultate ale etapei: Mătăsari – FCM Reşiţa 1-1, Făget –
Caransebeş 3-0, Lugoj – Vladimirescu 0-0, Muncitorul Re-
şiţa – Motru 1-0. Craiovenii ocupă în continuare penulti-
mul loc, cu 10 puncte, în timp ce lider se menţine Minerul
Motru, cu 30 de puncte.

Liga a IV-a Dolj,
etapa a 25-a

Energia Craiova – Amaradia Melineşti 2-2, Dunărea
Calafat – CS Işalniţa 2-0, Recolta Ostroveni – Avântul
Pieleşti 10-3, Viitorul Cârcea – Şcoala de Fotbal GP 5-0, FC
Leamna – CSO Filiaşi 1-1, Progresul Segarcea – Dinamyk
Craiova 5-0, CSJ Ştiinţa – Prometeu 0-3. AS Podari a stat.
Clasament: 1. Calafat 55p, 2. AS Podari 50p.

Naţionala de tineret a României a câştigat
toate meciurile disputate la Craiova şi s-a calificat

la turneul final din Danemarca
Handbalul feminin a avut două

week-end-uri consecutive reuş i-
te în Sala Polivalentă din Bănie.
După c e naţionala A şi-a trec ut
în vitr ină un nou „Trofeu Car-
paţi”,  reprezentativa de tineret a
obţinut la Craiova calif ic area la
turneul f inal al Campionatului
European de tineret, programat
în luna august,  în Danemarc a.
Fetele pregătite de Popa Seviş-
tean au c âştigat toate c ele 3 jo-
curi ş i au terminat pe prima po-
ziţie, care le conferă şansa unor
adversare mai ac cesibile în con-
tinuare. Turneul, care practic  a
fost ignorat total de craioveni, la
meciuri asis tând câteva zeci de
spec tatori,  a debutat chiar cu der-
by-ul dintre România şi Slovenia.
Aruncările de la distanţă ale inte-
rului de la Brăila, Perianu, dar şi
intercalările pivotului care o du-
blează pe Oana Manea la Oltc him,
Safta, au făc ut diferenţa, sc orul
final fiind 32-24 în favoarea tri-
colorelor,  pentru care au punc tat:
Perianu 9, Safta 6, Zamfiresc u 4,
Pric opi 4,  Popa 3, Gavrilă 2, Câr-
jan 2, Constantinescu 1, Cicic 1.
În al doilea meci al zilei, Polonia a
surc lasat o echipă a Marii Britanii
venită la Craiova cu o echipă ex-
perimentală,  cu multe jucătoare
foarte tinere. Prac tic, britanicii au
desc operit acest sport cu oc azia
Olimpiadei pe care au găzduit-o
anul trecut. A fost 48-12, după ce
în prima repriză britanicele mar-
caseră doar 2 goluri.

Pricopi şi Tănasie,
remarcatele turneului

A doua zi a venit rândul român-
celor să le zdrobească pe engle-

zoaice, scor 49-7 (27-3). Pentru
ec hipa lui Popa Seviş tean au
punctat: Tănasie 10, Constanti-
nesc u 6, Gavrilă 6, Cicic 4, Geor-
gescu 4, Safta 4,  Popa 3, Pricopi
3,  Zamfirescu 3,  Cioca 2, Cârjan
2,  Stoica 2. Slovenia şi-a asigu-
rat locul sec und şi acc ederea la
European în meciul câştigat con-
tra Poloniei,  scor 27-21. Polonia
a mai sperat la o minune în ulti-
ma zi,  când trebuia să învingă la
7 goluri România,  dar tr icolorele
doar în primele minute le-au c e-
dat iniţiativa, pentru a se impune
apoi mai clar  dec ât a fost scorul
final: România – Polonia 30-26
(17-12). Au marcat pentru Româ-
nia: Pric opi 12,  Tănas ie 8, Ga-
vrilă 3, Safta 2, Stoic a 2, Popa
1,  Zamfirescu 1. A fost mec iul în
care interul dreapta de la Corona

Braşov, Pricopi, şi-a exersat de-
păşirea după săritură pe ambele
picioare,  care a făc ut ravagii în
special în prima repriză, când a
adus  8 goluri României.  O altă
jucătoare care a impresionat la
Craiova a fos t una extrema Zalău-
lui,  Tănasie, prezentă şi la Trofeul
Carpaţi cu prima reprezentativă,
unde este pregătită tot de Ghiţă Ta-
dici.  De la oaspete, Kobylinska a
reuş it 10 goluri în poarta apărată
de Dedu, Şerban şi Stan. În ulti-
mul meci al zilei, Slovenia a avut
şi ea ocazia de a se antrena cu na-
ţionala Marii Britanii, aceasta din
urmă sărbătorind fiecare gol îm-
preună cu „banca”. România şi
Slovenia se alătură formaţiilor Da-
nemarcei, Norvegiei şi Rusiei, deja
calificate la Euro 2013, programat
în luna august.

Clasament
1. România      3   3   0   0   111-57   6p
2. Slovenia      3   2   0   1   92-70    4p
3. Polonia         3   1   0   2   95-69    2p
4. M. Britanie   3   0   0   3   36-138  0p

Rezultatele turneului
de la Craiova:

România – Slovenia 32-24, Polonia – Marea
Britanie 48-12, România – Marea Britanie 49-7,
Slovenia – Polonia 27-21, România – Polonia 30-
26, Slovenia – Marea Britanie 41-17.
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