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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- La emisiunea “Românii au
talent” văd, Popescule, că româ-
nii ăia de la Pro TV au talentul
să-i arate mai mult pe românii ăia
doi care au talent la comicării.

actualitate / 5

Florin Iulian Siclitaru, craioveanul de 24 de ani care, duminică dimineaţa, la
volanul unui autoturism marca Mercedes a ucis doi tineri de 20, respectiv 21 de
ani, din municipiu, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Decizia a fost pronun-
ţată ieri după-amiază, de Judecătoria Craiova. Procurorii de la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Craiova l-au audiat, ieri, pe autor, acesta recunoscându-şi vina,
au pus în mişcare acţiunea penală faţă de el, reţinând comiterea a două infracţi-
uni: ucidere din culpă, cu consecinţe grave, în speţă două victime, iar cea de-a
doua, comisă cu intenţie, pentru a-şi asigura scăparea – părăsirea locului faptei fără încuviinţa-
rea organelor judiciare. Acum este după gratii. Cât despre victime, rudele lor, prietenii şi chiar
necunoscuţii, îi regretă, mai ales că au pierit prea devreme şi atât de tragic...
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Bani europeni
pentru
Teatrul de Vară

Primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu şi ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice,
Liviu Dragnea, au semnat, ieri, con-
tractul de finanţare pentru reabili-
tarea Teatrului de Vară din Parcul
„Nicolae Romanescu”.  Valoarea
totală a proiec tului es te de
4.391.603,26 lei,  din c are
126.032,68 lei reprezintă contribu-
ţia beneficiarului, adică a Primăriei
Craiova, iar suma de 4.256.169,28
lei este finanţarea nerambursabilă pe
care o acordă Uniunea Europeană.
În cadrul acestui proiect, se va re-
aliza şi extinderea scenei...

Brigada 2
Infanterie
„Rovine”, 130 de
ani în slujba ţării
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Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, cã respectã
punctul de vedere al liderului PNL, Crin Antonescu,
privind opoziþia acestuia faþã de eventuala numire a
Laurei Codruþa Kovesi (n.r. - fostul procuror general al
României) la ºefia DNA, el arãtând cã liberalii pot sã
stea liniºtiþi, întrucât nu o va numi vicepreºedinte la
PSD. „Eu am vãzut punctul de vedere, îl respect. În
acelaºi timp, eu o sã fiu totdeauna solidar cu colegii
liberali, ºi când vor lua ei decizii controversate. Eu i-am
sprijinit când i-au luat pe domnii Frunzãverde ºi Stãni-
ºoarã (n.r. - foºtii PDL-iºti Sorin Frunzãverde ºi Mihai
Stãniºoarã), care au fost mult mai apropiaþi de domnul
Traian Bãsescu decât Kovesi. Iar eu pe Kovesi nu o
pun vicepreºedinte la PSD. Sã stea liniºtiþi liberalii pe
tema asta”, a fost mesajul lui Ponta pentru PNL. El a
explicat cã pânã când Antonescu va deveni preºedin-
te al României are responsabilitatea guvernãrii þãrii ºi
cã în politicã e important sã îþi asumi ºi decizii. „Eu sunt
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Statul ºterge o parte
din datoriile Poºtei

O parte din datoriile Poºtei Române,
care va fi privatizatã în acest an, vor fi
ºterse prin transferul acþiunilor Romfila-
telia, controlatã integral de operatorul
poºtal, cãtre Ministerul pentru Societa-
tea Informaþionalã (MSI), potrivit unui
proiect de act normativ al instituþiei.
„Prezentul act normativ creeazã cadrul
legal pentru stingerea parþialã sau tota-
lã a creanþelor înregistrate în evidenþele
Ministerului Finanþelor Publice ºi în
contabilitatea Companiei Naþionale
Poºta Românã (CNPR). Statul îºi va exer-
cita calitatea de acþionar la societatea
Romfilatelia prin Ministerul pentru So-
cietatea Informaþionalã”, se aratã într-
un proiect de ordonanþã de urgenþã pri-
vind luarea unor mãsuri financiar fisca-
le cu privire la Poºta Românã, obþinut
de Mediafax. Potrivit MSI, adoptarea
actului normativ va reduce arieratele
CNPR la bugetul de stat ºi va creºte
atractivitatea la privatizare a operato-
rului naþional poºtal.
Dragnea: În douã
sãptãmâni decidem asupra
restructurãrilor de personal

Vicepremierul Liviu Dragnea a de-
clarat, ieri, cã în maximum douã sãptã-
mâni Guvernul va decide asupra re-
structurãrilor de personal ºi reducerii
cheltuielilor la nivelul administraþiei
centrale, inclusiv a ministerelor, dar ºi
eliminarea posturilor vacante. În ceea
ce priveºte administraþia localã, va fi
scoasã regula la ºapte persoane pleca-
te din sistem o persoanã angajatã, însã
vor fi eliminate ºi posturile vacante care
sunt bugetate. „Tot sistemul va fi restruc-
turat în aºa fel încât dupã aceastã re-
structurare pe administraþia localã sã
nu fie angajãri în plus - pentru cã existã
aceastã posibilitate -, iar pe adminis-
traþia centralã cheltuielile de personal
sã fie mai mici, ºi aici toate posturile
vacante, în principiu, vor fi anulate”, a
declarat Dragnea, menþionând cã me-
dia reducerilor vor fi de 10-15%.

Preºedintele PNL, Crin
Antonescu, a susþinut, dumini-
cã searã, cã acordul de coabitare
între premierul Victor Ponta ºi
preºedintele Traian Bãsescu nu
poate merge mai departe,
deoarece compromisurile nu
sunt calea pentru atingerea
dezideratelor USL, în pofida
presiunii CE în chestiunea
procurorilor. „Victor Ponta nu
devine, chiar dacã va face acest
lucru, duºmanul nostru, nu
înceteazã sã fie aliatul meu.
Sigur cã ºtiu toate aceste lucruri
(n.r. - legate de o eventualã
nemulþumire a electoratului),
tocmai de aceea vã spun cã, din
puntul meu de vedere, - ºi i-am

Antonescu: Nu putem duce mai
departe coabitarea Bãsescu-premier

Peste 300 de salariaþi de la combinatul
Oltchim din Râmnicu Vâlcea au protestat
din nou, ieri, în faþa sediului unitãþii, liderii
sindicali spunând cã oamenii sunt revol-
taþi de intenþia administratorului judiciar
de disponibilizare a aproximativ 1.000 de
angajaþi ai societãþii. Protestatarii au ple-
cat în marº spre zona de nord a municipiu-
lui, cu intenþia de a bloca DN 67, la ieºirea
din oraº spre Horezu. Angajaþii Oltchim
au cerut demisia administratorului judiciar,
Gheorghe Piperea. „Am înþeles cã se va
anunþa astãzi (n.r. - decizia a fost amâna-
tã pentru mâine, când vom afla ºi câþi
angajaþi pleacã) cã 1.000-1.200 de sala-
riaþi din cei peste 3.300 vor fi disponibili-
zaþi, cu câte trei salarii compensatorii. Pri-
ma problemã este cã, potivit contractului
colectiv de muncã, la disponibilizare, în

Salariaþii Oltchim Râmnicu
Vâlcea au reluat protestele

spus premierului -, nu putem
merge mai departe, vorbim de
coabitare”, a susþinut Antones-
cu într-o emisiune la Antena 3.
În opinia acestuia, USL nu are
„nevoie de aºa-numitul pact de
coabitare. Se puteau gãsi
formule minim funcþionale de
naturã statalã, de naturã institu-
þionalã, dar nu trebuia acceptatã
cu nici un chip condiþionarea
aplicãrii sentinþei date de votul
popular de o relegitimare a lui
Traian Bãsescu, împotriva
cãruia, din punct de vedere
politic în principal, votaserã
oamenii aceia, ºi nu pentru cã
eram noi frumoºi cu viitorul în
faþã”, a spus Antonescu.

funcþie de vechime, salariaþii trebuie sã
primeascã între 6 ºi 18 salarii medii, sala-
riul mediu fiind de 2.900 de lei. Altã pro-
blemã este cã aceastã decizie este ilega-
lã”, a declarat unul dintre protestatari.
Oamenii sunt hotãrâþi ca astãzi sã vinã în
Capitalã, pentru a protesta la Guvern.
Angajaþii Oltchim au protestat ºi pe par-
cursul sãptãmânii trecute, când au blo-
cat traficul pe Drumul Naþional 64. Comi-
sia Europeanã a emis un aviz negativ
pentru un ajutor de stat la Oltchim, deoa-
rece compania a mai beneficiat de un ast-
fel de sprijin, iar Guvernul nu a primit nici
o intenþie de cumpãrare, astfel cã singu-
ra soluþie este restructurarea cu disponi-
bilizãri, a anunþat, vineri, premierul Victor
Ponta. Angajaþii Oltchim au primit, vineri,
45% din lichidarea pe luna februarie.

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, în debutul ºedinþei Biroului Per-
manent Naþional al PSD, la care pre-
sa a avut acces, cã va exista o dezba-
tere importantã în Guvern privind
proiectul de reducere a TVA la pâine,
de la 24% la 9%, el arãtând cã sunt
tot felul de interese ca lucrurile sã nu
se întâmple. „O sã avem o dezbatere
importantã în Guvern - ºi o sã vã dãm
iarãºi toate datele - legate de TVA la
pâine. Sigur cã apar documente, pen-
tru cã sunt tot felul de interese ca
lucrurile sã nu se întâmple”, a menþi-
onat Ponta. El a arãtat cã proiectul
privind reducerea TVA la pâine este
important pentru social-democraþi ºi
va fi implementat. „Însã e un proiect
important pentru noi ºi îl vom face,
pentru cã pe mãsurã ce reuºim sã în-
chidem din robinetele celor de la PDL
putem sã demarãm proiecte impor-
tante. Însã noi vã dãm documente.

Ponta, despre reducerea TVA la pâine: Sunt tot felul de interese ca lucrurile sã nu se întâmple

solidar cu ei, îi susþin. Am responsabilitatea guvernãrii
þãrii pânã la anul, când domnul Antonescu va deveni
preºedinte ºi trebuie sã aibã o þarã pe care sã o condu-
cã. În politicã e important sã îþi asumi ºi decizii, e impor-
tant sã ºi rãspunzi pentru ceea ce faci ºi e important sã
faci, nu sã vorbeºti”, a adãugat Ponta. Preºedintele
PNL, Crin Antonescu, a declarat, duminicã searã, la
Antena 3, cã, în eventualitatea în care premierul Victor
Ponta, din postura de ministru interimar al Justiþiei, o
va desemna pe Codruþa Kovesi la ºefia DNA, el se va
opune. Acesta a precizat cã i-a împãrtãºit opinia ºi
premierului. „Nu sunt de acord, mã opun, consider cã
e o mare greºealã ºi din punct de vedere al sistemului
juridic, dar ºi politic, o eventualã numire a doamnei
Kovesi”, a subliniat liderul PNL. Drept urmare, dacã
Victor Ponta, ca ministru interimar al Justiþiei, o va  pro-
pune pe Codruþa Kovesi pentru ºefia DNA, „catego-
ric acest lucru nu va fi susþinut de PNL, va fi în deza-

cord cu PNL”. Întrebat ce s-ar putea întâm-
pla în situaþia în care acest lucru s-ar pro-
duce totuºi, Antonescu a rãspuns cã „mai
departe, ce sã facem, sã rupem USL? Poate
e ºi asta o variantã”, adãugând însã cã are
îndoieli în aceastã privinþã. „Teama mea cea
mai mare nu e nici mãcar aceea cã premierul
Ponta o poate numi pe Kovesi, teama mea
e cã putem continua sã o ducem aºa”, a
subliniat Antonescu, susþinând cã nu tre-
buie fãcute compromisuri cu Traian Bãses-
cu. Liderul PSD, premierul Victor Ponta nu
exclude varianta ca fostul procuror gene-
ral Laura Codruþa Kovesi sã fie numitã la
conducerea Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie, adãugând cã nu va demisiona din

postul de prim-ministru dacã aceastã persoanã, consi-
deratã „omul lui Bãsescu”, va fi numitã la DNA. El a
declarat, vineri searã, la Antena 3, cã singura variantã
pe care o exclude este ca Daniel Morar (n.r. - actual-
mente prim-adjunct al procurorului general) sã rãmânã
în acest post. „Un cuvânt important în aceste numiri, o
opinie importantã pentru mine este - ºi o recunosc, nu
are rost sã mã ascund - acceptabilitatea la nivelul par-
tenerilor noºtri europeni. Nu mai vreau sã mai aud cã
USL vrea sã punã procurori care sã protejeze pe cine-
va.Vreau sã închidem aceastã problemã care stã pe
masã (...) Sunt domenii în care Bruxelles-ul este un
reper, asta e realitatea”, a afirmat premierul.

Ieri dupã-amiazã, cei doi co-preºedinþi ai USL, pre-
mierul Victor Ponta ºi preºedintele Senatului, Crin An-
tonescu, s-au întâlnit în biroul celui din urmã, de la
Senat, motiv pentru toatã lumea sã speculeze în legã-
turã cu o posibilã ceartã, urmatã de ruperea Uniunii
Social-Liberale. Pentru a pune capãt speculaþiilor, Crin
Antonescu ºi-a întrerupt întrevederea cu premierul ºi
a venit în faþa jurnaliºtilor sã spunã cã „nu se rupe
nimic”. „Aflând, luând act de faptul cã din nou trans-
miteþi ºtiri nãprasnice despre ruperea USL, despre ten-
siuni îngrozitoare pe care se vede cã nu le mai supor-
taþi, am ieºit sã vã spun cã sunt înãuntru cu premierul,
cu domnul Pârvulescu (n.r. – Aurelian Pavelescu, pre-
ºedintele Pro Democraþia), cu domnul Zgonea (n.r. –
Valeriu Zgonea, preºedintele Camerei Deputaþilor), ºi
discutãm foarte liniºtiþi despre lucrãrile forumului con-
stituþional, despre calendar, despre modalitatea în care
putem sã ajutãm aceastã dezbatere publicã pe subiec-
tul Constituþiei, care se va prelungi pânã undeva la
jumãtatea lunii mai”, le-a spus Antonescu jurnaliºtilor
care aºteptau la uºa biroului sãu de la Senat.

Nu toatã lumea o sã asculte de docu-
mente, e mai uºor sã asculþi de ce
spune unul sau altul, însã e impor-
tant sã fim pregãtiþi”, a spus premie-
rul. La rândul sãu, Ministerul Finan-
þelor a transmis cã proiectul de redu-
cere al TVA la pâine este de actuali-
tate ºi reprezinta una dintre prioritã-
þile asumate de Guvern pentru acest
an ºi cã „la nivelul Ministerului Fi-
nanþelor Publice nu existã nici un
astfel de document oficial semnat de
ministrul Finanþelor. Proiectul de re-
ducere al TVA la pâine este de actua-
litate ºi reprezintã una dintre priori-
tãþile asumate de Guvern pentru acest
an”. Un document al Ministerului Fi-
nanþelor, având sigla „Ministerul Fi-
nanþelor Publice-Cabinet Ministru”,
cu semnãturã, ºtampilã ºi numãr de
înregistrare din sãptãmâna trecutã,
aratã cã reducerea TVA la pâine ar
genera un impact bugetar negativ

semnificativ ºi, deºi „cel puþin teore-
tic”, poate crea premise de diminua-
re a evaziunii în urmãtorii ani, pe ter-
men scurt trebuie gãsite alte surse
de venit care sã compenseze pierde-
rea imediatã, surse care însã în pre-
zent nu pot fi asigurate. Potrivit Me-
diafax, acest document,
semnat de secretarul de
stat în Ministerul de Finan-
þe Dan Manolescu, a fost
transmis ministrului dele-
gat pentru relaþia cu Parla-
mentul, liberalul Mihai Voi-
cu, în data de 18 martie ºi a
fost înregistrat la Guvern
pe 21 martie. Ministrul Fi-
nanþelor, Daniel Chiþoiu, a
declarat duminicã, la RTV,
cã taxa pe valoarea adãu-
gatã va fi redusã la pâine
începând cu luna iulie, de-
oarece reprezintã un anga-

jament politic al USL ºi cã documen-
tul în care se aratã cã nu existã veni-
turi de compensare pentru o astfel
de mãsurã este „un document in-
tern”, dar cã sursele de compensare
pot fi totuºi asigurate printr-o „îm-
bunãtãþire a colectãrii”.
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Valoarea totală a proiectului este
de 4.391.603,26 lei, din c are
126.032,68 lei reprezintă contri-
buţia beneficiarului, adică a Pri-
măriei Craiova ,  iar  suma de
4.256.169,28 lei este finanţarea
nerambursabilă pe c are o ac ordă
Uniunea Europeană. Potrivit auto-
rităţilor locale, în cadrul acestui
proiect, se va realiza extinderea
scenei, spaţiile din cabine vor fi
gletuite si zugrăvite şi se va refa-
ce pardoseala. Teatrul de Vară va
fi dotat cu instalaţie de sonoriza-

Bani europeni pentru Teatrul de Vară
Primarul Craiove i, Lia Olguţa Vas ile scu

ş i minis trul De zvoltării Regionale ş i Admi-
nis traţiei Publice , Liviu Dragne a, au s em-

nat, ieri, contractul de  finanţare pentru re a-
bilitare a Teatrului de  Vară din Parcul „Ni-
colae  Romanes cu”.

re, precum ş i cu sis teme de ilu-
minat pentru scenă şi pentru efec-
tele teatrale. De asemenea, amfi-
teatrul se va acoperi cu o struc-
tură metalică tridimensională şi în-
velitoare din poliplan alb.
Lucrarea va fi gata în 10 luni

Autorităţile mai spun că sistemul
de acoperire a gradenelor se va fo-
losi numai pe timp de vară, aceasta
fiind calculată fără încărcarea ce
provine din zăpadă. De altfel, su-
prafaţa copertinei care va acoperi

amfiteatrul este destul de mare,
având peste 1.200 de metri pătraţi.
În urma modernizărilor propuse
rezultă un număr de 878 locuri, dis-
puse pe 11 gradene pentru specta-
tori, pe scaune individuale. Aleile
pietonale din zona de acces a Tea-
trului de Vară, precum şi aleea de
acces la grupurile sanitare, vor fi şi
ele refăcute. Lucrările la Teatrul de
Vară din Parcul “Nicolae Romanes-
cu” vor începe în această vară şi
vor dura cel mult 10 luni.

LAURA MOŢÎRLICHE

Clubul Rotary
Craiova Probitas
a anunţat ier i,
printr-un comu-
nicat de presă că
au fost strânş i
80.593 de lei în
cadrul evenimen-
tului caritabil or-
ganizat în parte-
neriat cu Primă-
ria Craiova,  c u
ocazia galei spor-
tive All Star Game

din 18 martie. Fondurile vor fi folosite în
totalitate pentru renovarea şi achiziţionarea
unor echipamente medicale pentru Clinica
de Pediatrie din Craiova. Craiovenii au con-
tribuit prin achiziţionarea de bilete VIP la eve-
nimentul All Star Game şi participarea la
cocktail-ul caritabil care a încheiat seara. Ob-
iectele puse la vânzare în cadrul licitaţiei

Craiovenii cu suflet mare au sprijinit
renovarea Clinicii de pediatrie

Lia Olguţa Vasilescu,
primarul Craiovei :

“Saloanele trebuie renovate şi vor fi re-
construite câteva băi pentru că, în prezent,
condiţiile din spitalul de copii sunt foarte
proaste. Toţi avem copii şi nu am vrea să se
trateze în asemenea condiţii. Sper ca în ma-
ximum două luni clinica să fie reabilitată”.

caritabile au fost oferite de Federaţia Româ-
nă de Baschet şi de Felicia Simion, o talen-
tată fotografă din Craiova. Cel mai valoros

obiect achiziţionat în cadrul licitaţiei a fost o
minge de tenis de câmp semnată de cam-
pionii Djokovici, Nadal şi Federer, care a fost

vândută cu 15.000 de lei. “Sun-
tem foarte mulţumiţi de rezulta-
tele campaniei de s trângere de
fonduri. Mulţi craioveni cu su-
flet mare au sprijinit renovarea
Clinicii de pediatrie şi le mulţu-
mesc cu această ocazie”, a de-
clarat Cosmin Răduţoiu, preşe-
dintele Rotary Probitas . Pentru
implementare a fost desemnată o
echipă de proiect compusă din
constructori şi membri ai clubu-
lui Rotary Probitas. Pe site-ul ro-
taryprobitas.ro şi pe pagina de Fa-
cebook a clubului vor fi publica-
te noutăţi cu privire la renovarea
clinicii şi achiziţionarea echipa-
mentelor. 

MARGA BULUGEAN

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
reacţionat după ce mai mulţi con-
silieri s-au plâns că taximetriştii nu
sunt disciplinaţi în trafic, nu res-
pectă nici o regulă impusă de au-
torităţile locale. În replică, edilul a
recunoscut că, într-adevăr, taxi-
metrele sunt prea multe în Craiova
şi că trebuie să se ia măsuri. ”Sunt
prea mulţi, prea multe maşini pe
taxi faţă de cât suportă un oraş de
mărimea Craiovei. Noi nu am mai
emis nici o licenţă de taxi de când
am venit în Primărie. Nici una.
Sunt cei dinainte şi nu îmi permite
legislaţia să le retrag decât în anu-
mite cazuri de forţă majoră, ceea
ce nu a putut să se întâmple”, a
declarat Olguţa Vasilescu.

Sacrificaţi pentru că
nu sunt disciplinaţi

Reprezentanţii Primăriei Craio-
va susţin că taximetriştii ”merită”
să fie mai puţini din cauză că nu

Primăria Craiova joacă
spânzurătoarea cu taximetriştii

Primarul Lia Olguţa Vasilescu crede că
avem prea multe taximetre în oraş şi in-
tenţionează să mai reducă di n numărul
lor. Pentru că legea nu permite diminua-

rea lor, autorităţile vor încerca totuşi să
le mai rărească în timp, pe măsură ce ta-
ximetriştii vor veni la Primărie pentru
a-şi înnoi autorizaţiile.

pot să fie ţinuţi în frâu nici de po-
liţiştii locali. ”Încercăm să îi disci-
plinăm cu Poliţia locală, dar să ştiţi
că nu merge. S-au dat amezi în
neştire de către poliştii locali, dar
tot degeaba. În cartierul Brazda lui
Novac, de exemplu, pe unde trec
foarte des, cred că sunt 40-50 de
maşini. Uneori, la orele dimineţii,
ajung chiar până în intersecţie.
Oricât i-am amenda, se întâmplă
acelaşi lucru pentru că nu au unde
să tragă maşinile. Din cauza asta
am mai şi făcut câteva staţii de taxi
ca să-i scoatem măcar de pe ban-
da de circulaţie a străzii ”A.I.Cu-
za” unde stau tot timpul şi blochea-
ză zona de stradă de la semafor”,
a mai spus primarul Craiovei.

Cum au scăpat de aproape
300 de taximetrişti

În acest moment, în Craiova
există un număr de 1.872 de taxi-
metre care au autorizaţiile vizate

la zi. În 2009, autorităţile au înce-
put cu 2.160 de maş ini pe taxi,
dar între timp, unele dintre ele nu
au mai putut să-şi înnoiască do-
cumentaţia. Autorităţile de acum
cred că numărul acesta poate să
fie scăzut numai prin aceeaşi me-

todă, a respingerii înnoirii autori-
zaţiilor, întrucât legislaţia în do-
meniu nu permite reprezentanţi-
lor municipalităţii să intervină în
alt mod. Totodată, municipalita-
tea îşi propune să facă razii prin-
tre taximetrişti pentru a vedea care

dintre aceş tia au actele în regulă,
convinsă fiind că printre aceştia
se află şi des tul de mulţi care
prac tică taximetria deşi le-au ex-
pirat demult licenţele.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Duminicã seara, în jurul orei
22.00, reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã autorul accidentului
mortal din cursul dimineþii a fost
prins. Dupã ce a dispãrut, în tot
judeþul s-a dat alarma, fiind con-
stituite filtre rutiere pe toate dru-
murile. La un astfel de filtru a fost
descoperit, într-un autoturism care
se îndrepta cãtre Craiova, Florin
Iulian Siclitaru, de 24 de ani, din
Craiova. Bandajat la un ochi, acesta
a fost dus direct la sediul Poliþiei,
pentru audieri. De acolo, poliþiºtii
l-au dus la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Asta pentru cã
îl testaserã cu etilotestul, iar rezul-
tatul fusese negativ, astfel cã i s-au
recoltat probe biologice pentru a se
stabili dacã a consumat alcool. A
trecut însã foarte mult timp, aºa
cã este posibil ca rezultatele anali-
zelor sã nu mai ajute ancheta. Târ-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Florin Iulian Siclitaru, craioveanul
de 24 de ani care, duminicã diminea-
þa, la volanul unui autoturism mar-
ca Mercedes a ucis doi tineri de 20,
respectiv 21 de ani, din municipiu, a
fost arestat preventiv pentru 29 de
zile. Decizia a fost pronunþatã ieri
dupã-amiazã, de Judecãtoria Craio-
va. Procurorii de la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova l-au au-
diat, ieri, pe autor, acesta recunos-
cându-ºi vina, au pus în miºcare ac-

þiunea penalã faþã de el, reþinând
comiterea a douã infracþiuni: ucide-
re din culpã, cu consecinþe grave, în
speþã douã victime, iar cea de-a
doua, comisã cu intenþie, pentru a-
ºi asigura scãparea – pãrãsirea lo-
cului faptei fãrã încuviinþarea orga-
nelor judiciare. Acum este dupã gra-
tii. Cât despre victime, rudele lor,
prietenii ºi chiar necunoscuþii, îi re-
gretã, mai ales cã au pierit prea de-
vreme ºi atât de tragic...

ziu, noaptea, craioveanul a fost
reþinut pentru 24 de ore, fiind in-
trodus în arestul IPJ Dolj. Ieri, în
jurul prânzului, Florin Iulian Sicli-
taru a fost dus la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova. Câteva
ore a fost audiat de procurorul de
caz ºi a recunoscut comiterea fap-
tei. La final a fost pusã în miºcare
acþiunea penalã faþã de tânãr, s-au
întocmit documentele necesare ºi
s-a luat hotãrârea sesizãrii instan-
þei de judecatã cu propunere de
arestare preventivã a inculpatului.
„Ce pot sã vã spun este starea de
fapt, pe care o ºtiþi: pe 31 martie,
în jurul orei 05.00, în timp ce con-
ducea un autoturism Mercedes
Benz pe Calea Bucureºti din Cra-
iova, inculpatul a lovit douã per-
soane, de 20, respectiv 21 de ani,
victimele decedând în urma leziu-
nilor, dupã care a pãrãsit locul ac-

cidentului. S-a mai reþinut cã in-
culpatul a sãvârºit douã fapte – una
din culpã – uciderea, cu consecinþe
grave întrucât este vorba despre
douã victime, iar cea de-a doua cu
intenþie, în scopul de a-ºi asigura
scãparea, ºi anume pãrãsirea locu-
lui accidentului fãrã încuviinþarea
organelor judiciare. Nu s-a putut
stabili cã ar fi consumat alcool,
astfel cã aºteptãm rezultatele ana-
lizelor de laborator în acest sens.
În plus, procurorul de caz a mai
consemnat în referat cã persoana
inculpatului nu este la prima încãl-
care a legii penale, fiind trimis în
judecatã pentru vãtãmare corpo-
ralã”, ne-a declarat procuror Ni-
colae Uncheºelu, purtãtorul de
cuvânt al Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova. Pentru cã în
urma accidentului pe care l-a pro-
vocat ºi-au pierdut viaþa douã per-
soane, Florin Iulian Siclitaru se
poate alege cu un spor de trei ani
închisoare la pedeapsã.

De la Parchet, tânãrul a fost dus
la Judecãtoria Craiova. Aici lucru-
rile au mers destul de repede, in-
stanþa admiþând propunerea procu-
rorilor ºi dispunând, ieri dupã-amia-
zã, arestarea preventivã pentru 29
de zile a lui Florin Iulian Siclitaru.

 In memoriam
Andrei Dragomir

Moartea celor doi tineri a stâr-
nit ecouri în rândul celor care i-au
cunoscut, cu toþii regretând trage-
dia cãreia Andrei ºi Cosmin i-au

cãzut victime. Candele ºi flori au
fost depuse atât la locul acciden-
tului, cât ºi la Palatul Copiilor Cra-
iova. Alina Þacu, directorul Pala-
tului Copiilor Craiova, unde activa
Andrei Dragomir: ”Nu vã trimit un
comunicat de presã. Cu tristeþe
adâncã ºi cu revoltã, vã retrimit
câteva cuvinte, scrise de colega
mea, Ana Maria Traºcã, coordo-
natorul trupei de dans modern al
cãrei suflet era Andrei Dragomir,
unul dintre cei doi tineri omorâþi
azi dimineaþã (n.r.-duminicã) pe
trecerea de pietoni. Pentru cã ne-
aþi fost parteneri în promovarea
atâtor evenimente frumoase petre-
cute la Palatul Copiilor, am încre-
derea cã mesajul nostru va ajunge
la oameni, din nou, prin dumnea-
voastrã încercând împreunã, pe de
o parte, sã îi mai mulþumim încã o
data lui Andrei pentru toate lucru-
rile frumoase pe care le-a fãcut în
atât de scurta lui rãtãcire pe pã-
mânt ºi poate, sã atragem atenþia
cã tinerii noºtri, copii noºtri, noi

toþi nu suntem în siguranþã nici o
clipã în România secolului XXI”.

Regrete, lacrimi ºi durere pen-
tru doi tineri din Craiova care au
murit, duminicã dimineaþa, într-
un cumplit accident. Andrei Dra-
gomir ºi Cosmin Bãbãlãu au fost
spulberaþi de o maºinã de lux,
chiar pe trecerea de pietoni, pe
strada Calea Bucureºti din Cra-
iova. În urma impactului, cei doi
tineri, prieteni de nedespãrþit, au
fost aruncaþi câþiva metri distan-
þã ºi ºi-au pierdut pe loc viaþa.

Andrei Dragomir era unul din-
tre veteranii trupei de dans Freaks
din Craiova. Alãturi de colegii sãi,
timp de 5 ani, Andrei a primit
numeroase premii, urcând Ro-
mânia pe cele mai înalte podiu-
muri naþionale ºi internaþionale.
De curând, îºi conturase un al
doilea vis. Acela de a exprima via-
þa în versuri, de a cânta ºi de ex-
pune o realitate, pe care, chiar el,
o descoperise, poate, prea devre-
me. Pentru asta cânta în trupa
AcelaSHH. ªi aveau succes. Îºi
iubea munca, familia ºi viaþa. Îºi
contura un viitor aºa cum el ar fi
vrut sã-l aibã, fãcând ceea ce îi
place, alãturi de oameni speciali.
Iar oamenii au fost alãturi de el.
Mereu.

ªi aºa au rãmas pânã în ulti-
mul moment. Profesori, prieteni
ºi colegi au înlemnit la aflarea
veºtii cã Andrei a murit. Nimeni
nu a vrut sã accepte cã elevul,
copilul, fratele sau prietenul bun
Andrei, nu mai este... ºi nici nu
va mai fi alãturi de ei. Paginile
site-urilor de socializare s-au
umplut de mesaje de condolean-
þe ºi regret, telefoanele s-au înro-
ºit, iar disperarea s-a aºternut ire-
versibil. Rãmâne amintirea, fil-
mãrile ºi muzica lui, pe care cu
toþii le vor pãstra veºnic.

Dosarul în care este judecat Florin Iulian Siclitaru, cu numãrul
31208/215/2012, a fost înregistrat pe 22 noiembrie 2012 pe rolul
Judecãtoriei Craiova. Potrivit purtãtorului de cuvânt al Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova, Florin Iulian Siclitaru este judecat pen-
tru vãtãmare corporalã întrucât anul trecut, în luna august, într-o
noapte, pe fondul unei stãri conflictuale preexistente, l-a întâlnit, pe
„Calea Bucureºti”, pe Bogdan Nicolae Mitruþoiu ºi l-a luat la bãtaie,
lovindu-l cu pumnii ºi picioarele, victima având nevoie de 25-30 de
zile de îngrijiri medicale pentru vindecare în urma agresiunii. La ulti-
mul termen, pe 28 martie a.c., instanþa a amânat judecarea cauzei,
urmãtorul termen fiind stabilit pe 18 aprilie a.c

Reamintim cã, duminicã dimineaþã, în jurul orei 05.00, la trecerea de
pietoni de la intersecþia strãzilor „Calea Bucureºti” ºi „Spaniei”, autotu-
rismul Mercedes condus de Florin Iulian Siclitaru i-a „spulberat” pe An-
drei Dragomir, de 20 de ani ºi pe Cosmin Bãbãlãu, de 21 de ani, ambii din
Craiova. Victimele au decedat, iar autorul a fugit, dupã ce ºi-a abandonat
autoturismul la câteva sute de metri de locul impactului.
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Contabilul OUAI-ului Sadova, Euge-
nia Drãgoescu, spune cã planurile lui
Costel Tulitu ºi Eugen Safta au început în
toamna anului 2012, când cei doi l-au con-
vins pe directorul OUAI Sadova, Marin
Ghiorghe, sã întocmeascã documentaþia
pentru un proiect pe Mãsura 1.2.5., în va-
loare de un milion de euro. Dupã ce pro-
iectul a devenit elegibil, Costel tulitu ºi
eugen Safta au decis sã se debaraseze de
contabilã ºi director. „În toamna anului
2012, directorul OUAI Sadova, ing. Ma-
rin Ghiorghe, a fost convins de cãtre pri-
marul Safta Eugen sã întocmeascã docu-
mentaþia pentru un proiect pe Mãsura
1.2.5. în valoare de un milion de euro. Ca-
ramaliu Lian, directorulu OUAI Bechet-
Ostroveni, care are douã proiecte fãcute
la nivel de organizaþie, a ajutat de aseme-
nea la întocmirea documentaþiei pentru

proiect. Dupã ce toatã documentaþia a fost
pusã la punct ºi proiectul a fost declarat
eligibil, primarul Safta eugen ºi tulitu cos-
tel din Bechet au fãcut un Consiliu de
Administraþie la nivel de organizaþie ºi s/
au pus singuri în Consiliul de Administra-
þie, dupã care au început sã ia mãsuri pen-
tru preluarea conducerii. Au mers la
ANAF Bechet cu Caramaliu Lian ºi Cio-
roianu Ileana drept director ºi respectiv
contabil al OUAI Sadova”, a declarat Eu-
genia Drãgoescu.

„Au întâmpinat greutãþi
în punerea de acord a evidenþei

contabile a organizaþiei”
Marin Ghiorghe ºi Eugenia Drãgo-

escu susþin cã oamenii puºi în funcþii
de cãtre Costel Tulitu ºi Eugen Safta
ocupã în mod abuziv, pentru cã nu au
respectat statutul. „În afarã de faptul cã
sunt director ºi respectiv contabil la
OUAI Bechet-Ostroveni, cei doi nu au
nici un fel de hârtie legalã prin care sã
fie puºi în fruntea Organizaþiei Sadova,
întrucât mascarada de Consiliu de Ad-
ministraþie pusã la cale de cãtre safta
eugen ºi Tulitu Costel nu este statuarã,
ºi nici nu pot fi aceleaºi douã persoane în conducerea a douã Organizaþii”, a ,mai

declarat Eugenia Drãgoescu, care mai
spune cã cei doi oameni ai lui Costel
Tulitu ºi Eugen Safta „au întâmpinat
greutãþi în punerea de acord a evidenþei
contabile a organizaþiei”.

„Staþiile de punere sub presiune
controlate sunt decompletate,

devalizate ºi nefuncþionale”
În luna august 2012 au avut loc, din

iniþiativa MADR, verificãri ale registrelor
prevãzute în Âordinul nr. 895/2005 ºi in-
specþii ale infrastruicturii de irigaþii trans-
mise din domeniul privat al statului, la
cerere, în proprietatea OUAI-urilor, din
Amenajarea de irigaþii Sadova-Corabia,
judeþele Dolj ºi Olt. Din concluziile rapor-
tului rezultã cã: „Nu sunt respectate pre-
vederile ordinului menþionat ºi cã staþiile
de punere sub presiune controlate sunt
decompletate, devalizate ºi nefuncþiona-

le”, se aratã într-o adresã trimisã OUAI
Sadova, ºi în care se cere organizarea
unei Adunãri Generale la data de 22 mai
a.c.. Tot în adresa trimisã de MADR sunt
prevãzute urmãtoarele: „Pentru OUAI-
urile cu sistem de reprezentare, reprezen-
tanþii vor prezenta adunãrii generale, în
original, procesul verbal din care sã re-
zulte mandatul dat reprezentantului, de
membrii zonei de reprezentare, cu privire
la exprimarea votului asupra subiectelor
înscrise în ordinea de zi. Organizarea ºi
desfãºurarea Adunãrii Generale se face
cu respectarea prevederilor Legii nr. 138/
2004 ºi a HG nr. 1872/2005”. La ºedinþa
Adunãrii Generale va participa ºi un re-
prezentant al Oficiului de reglemantare a
organizaþiilor de îmbunãtãþiri funciare.
Situaþia nu este deloc simplã pentru Cos-
tel Tulitu ºi eugen Safta. ªi dacã nu vor
îndrepta abuzurile comise, vor trebui sã
le explice la un moment dat.

MARIN TURCITU

În urmã cu câteva sãptãmâni, scriam în cotidia-
nul nostru cã fostul primar al oraºului Bechet, Cos-
tel Tulitu, ºi edilul comunei Sadova, Eugen Safta,
vor sã punã mâna pe OUAI-ul Sadova. Motivul pen-
tru care aceºtia îºi doresc acest lucru este supra-
faþa de teren, dar ºi un proiect pe fonduri europene
în valoare de un milion de euro, Pentru a-ºi duce

planul la bun sfârºit, Costel Tulitu ºi Eugen Safta
i-au schimbat, în mod abuziv, pe contabilul OUAI-
ului, Eugenia Drãgoescu, ºi pe preºedintele Marin
Ghiorghe. Situaþia nu va rãmâne însã aºa, pentru
cã cei de la Ministerul Agriculturii au cerut Adu-
nare Generalã pe data de 22 aprilie a.c., când lu-
crurile vor fi puse la punct.

Miza preluãrii OUAI-ului SadovaMiza preluãrii OUAI-ului SadovaMiza preluãrii OUAI-ului SadovaMiza preluãrii OUAI-ului SadovaMiza preluãrii OUAI-ului Sadova
este un proiect de un milion de euroeste un proiect de un milion de euroeste un proiect de un milion de euroeste un proiect de un milion de euroeste un proiect de un milion de euro

Onorând memoria eroilor care s-au
jertfit pentru þarã ºi respectând tradiþiile
lãsate de veterani, militarii Brigãzii 2 In-
fanterie „Rovine” au sãrbãtorit, ieri, 130
de ani de existenþã. La 1 aprilie 1883, în
baza Legii nr. 270 din luna ianuarie a ace-
luiaºi an, lua fiinþã Divizia I Infanterie ale
cãrei tradiþii de luptã sunt continuate azi
de Brigada 2 Infanterie „Rovine”. O ani-
versare cu atât mai impozantã cu cât vor-
bim de o tradiþie ostãºeascã îndelunga-
tã, cu participãri ale militarilor pe fronturi-
lor ambelor rãzboaie mondiale, dar ºi în
teatrele de operaþiuni ale ultimelor douã

decenii, în Angola, Afganistan sau Irak.
Ceremonia militar-religioasã de ieri a

început cu intonarea Imnului Naþional al
României, urmatã de momentul alocuþiu-
nilor. Apoi, un sobor de preoþi a oficiat
serviciul religios, chiar în curtea coman-
damentului Brigãzii 2 Infanterie „Rovine”,
în memoria eroilor ce ºi-au dat supremul
sacrificiu în teatrele de operaþiuni din An-
gola, Irak sau Afganistan.

„Militarii unitãþii ºi-au respectat
ºi onorat misiunile încredinþate”

Prezent la eveniment, general-locote-

nent Valeriu Nicuþ, locþiitorul pentru ope-
raþii ºi instrucþie în cadrul Statului Major
General a dat citire mesajului transmis de
general-locotenent ªtefan Dãnilã, ºeful
Statului Major General.

„Bogatele tradiþii de luptã ale unitãþii,
fãurite de-a lungul timpului, au o mare
rezonanþã istoricã ce meritã sã fie aminti-
tã în aceste momente aniversare. Sã ne
închinãm aºadar cu recunoºtinþã în faþa
memoriei celor care au cãzut la datorie pe
câmpurile de luptã, ale cãror fapte de vi-
tejie vor rãmâne veºnic în conºtiinþa
noastrã. Astãzi, reprezentanþi cu cinste

în teatrele de operaþii interesele
României, ale Alianþei ºi impli-
cit ale umanitãþii. Militarii uni-
tãþii ºi-au respectat ºi onorat mi-
siunile încredinþate pentru lup-
ta împotriva terorismului, pri-
mind aprecieri deosebite din
partea aliaþilor. Astãzi, la aniver-
sarea a 130 de ani de existenþã,
Brigada 2 Infanterie Rovine se
prezintã ca o mare unitate cu
experienþã a Armatei României,

aptã sã-ºi îndeplineascã cu profesiona-
lism misiunile încredinþate”.

General de brigadã Mihai Ciungu, a
citit la rândul sãu, mesajul transmis de
general-locotenent dr. Sorin Ioan, ºeful
Statului Major al Forþelor Terestre cãtre
militarii din Brigada 2 Infanterie „Rovine”,
cu ocazia aniversãrii a 130 de ani de exis-
tenþã. „În cei 130 de ani de existenþã, struc-
tura a trecut prin multe din momentele di-
ficile ale poporului român participând efec-
tiv la luptele din Primul Rãzboi Mondial.
În campania din al Doilea Rãzboi Mondial
a participat la luptele pentru eliberarea
Basarabiei, pentru ca ulterior dupã ieºirea
din alianþa cu Germania, militarii Diviziei I
de atunci sã participe alãturi de armatele
aliate la eliberarea Transilvaniei, Ungariei,
Cehoslovaciei ºi a unei pãrþi din Austria”.

Placã aniversarã dezvelitã
în faþa comandamentului
Ceremonia militar-religioasã s-a înche-

iat cu defilarea militarilor ºi onorul pre-
zentat de fanfara militarã, nu înainte însã
de dezvelirea unei plãci comemorative la
130 de ani de existenþã, amplasatã chiar
în faþa comandamentului Brigãzii 2 In-
fanterie „Rovine”. De altfel,  manifestãri-
le legate de aceastã zi aniversarã au înce-
put încã de vineri când a fost organizat,
la Cercul Militar, un simpozion cu tema
„1 aprilie 2013 – 130 de ani de la înfiinþa-
rea Brigãzii 2 Infanterie “Rovine”. ªi la
acest eveniment au participat istorici,
cadre militare în activitate, rezervã ºi re-
tragere, veterani de rãzboi.

RADU ILICEANU

Ieri, la sediul comandamentului din Craiova a avut
loc, într-un cadru festiv, ceremonia militarã prilejuitã
de aniversarea a 130 de ani de la înfiinþarea Brigãzii 2
Infanterie „Rovine”. La eveniment au luat parte cadre

Brigada 2 Infanterie „Rovine”, 130 de ani în slujba þãrii
militare în activitate ºi rezervã, precum ºi din eºaloane-
le superioare ale Ministerului Apãrãrii Naþionale, foºti
comandanþi ai unitãþii, reprezentanþi ai administraþiei
publice locale ºi judeþene.
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Aflat la ce-a de XI-a ediþie, pro-
gramul internaþional de orientare
profesionalã Job Shadow Day®
2013, se desfãºoarã timp de douã zile
în Craiova, mai exact pe 1 ºi 2 aprilie.
Astfel, în cadrul programului, 70 de
elevi craioveni din clasele a XI-a ºi a
XII-a din patru licee craiovene, pe-
trec o zi într-o companie sau o insti-
tuþie, în umbra unui angajat care prac-
ticã meseria doritã de elev.

Job Shadow Day® 2013, este de-
rulat de organizaþia Junior Achieve-
ment România ºi cu sprijinul profe-
sorilor coordonatori din peste 65 de
localitãþi din toatã þara. Programul are
ca scop principal promovarea în rân-
dul elevilor a unei mai bune înþele-
geri a profesiei pe care o doresc ºi a
modului de funcþionare a unei com-

panii ºi îi ajutã pe elevi sã înþeleagã
care sunt responsabilitãþile ºi activi-
tãþile unui angajat din domeniul în care
doresc tinerii sã lucreze, prin accesul
direct la locul de muncã al acestuia.

Experienþa unei zile de lucru în
“umbra” unui angajat poate sã ofere
elevilor rãspunsuri mai clare la între-
bãrile “Ce vreau sã devin dupã ce
termin ºcoala?” sau “Care este cel
mai potrivit loc de muncã pentru
mine?”. În acelaºi timp, ºi angajatorii
pot afla mai multe despre aºteptãrile
tinerilor de la viitorul loc de þi. «În
zilele de 1 ºi 2 aprilie, 70 elevi de la
liceele “George Bibescu” Craiova,
Liceul Tehnologic Transporturi Auto,
ªcoala Profesionalã Daneþi ºi Cole-
giul Naþional “Gheorghe Chiþu” Cra-
iova vor merge în shadowing la in-

stituþii ºi companii din localitate»,
precizeazã prof. Crina Codâia, coor-
donator zonal al proiectului.

“Orice experienþã la un loc
de muncã însemnã o ºansã

în plus pentru tineri”
Ziua de shadowing se încheie cu o

ceremonie la care participã toþi elevii ºi
reprezentanþii companiilor ºi instituþii-
lor participante în Job Shadow Day
2013. “Cu câteva ore petrecute alãturi
de un elev ºi cu mult suflet pus în acti-
vitãþile din ziua respectivã, orice anga-
jat, fie dintr-o companie privatã sau
instituþie poate schimba destinul unui
tânãr. Orice experienþã la un loc de
muncã însemnã o ºansã în plus pentru
un tânãr sã îºi aleagã o meserie ºtiind
ce responsabilitãþi ºi ce pregãtire pre-
supune aceasta”, declarã Daniela Stai-
cu, Marketing & Communication Ma-
nager la Junior Achievement România.

ALINA DRÃGHICI

Programul Job Shadow Day se adreseazã ºi elevilor din clasele 0-X, aceºtia
petrecând o zi de lucru la locul de muncã al unuia dintre pãrinþi. În acest an, la
program participã peste 19.000 de elevi (6-19 ani) din 200 oraºe ºi localitãþi.

Consiliul Judeþean al Elevilor Dolj
a organizat joi, 28 martie 2013, Adu-
narea Generalã ce s-a desfãºurat în
incinta Liceului Tehnologic Trans-
porturi Cãi Ferate din Craiova, la care
au luat parte preºedinþii Consililor
ªcolare ale Elevilor din unitãþile de
învãþãmânt doljene . În cadrul întâl-
nirii a avut loc prezentarea campa-
niei naþionale “Prea rebel sã fii con-
dus!”  ºi a unor date de interes pu-
blic extrase din Raportul naþional pri-
vind situaþia drogurilor 2012. De ase-
menea s-au purtat discuþii interacti-
ve cu liderii elevilor doljeni ºi parte-
nerii instituþionali privind fenomenul

consumului ilicit de substanþe psi-
hoactive, în rândul grupului þintã,
precum ºi modalitãþi de implicare ac-
tivã în prevenirea consumului de dro-
guri. La dialog au luat parte: vicepri-
marul Municipiului Craiova, Floren-
tin Tudor,  Simona Chiriþã - inspec-
tor ºcolar pentru educaþie permanen-
tã în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, Oana Mateescu - Aso-
ciaþia Europrotector; Camelia Bãlu-
þoiu consilier Direcþia Judeþeanã de
Tineret ºi Sport ; Stanca Giucã - pur-
tãtor de cuvânt al Inspectoratului de
Poliþie al judeþului Dolj ºi Aurelia
Zgonea – “Asociaþia Tinerilor care

luptã împotriva viciilor mileniului III”.

Prezentare pentru elevii interesaþi
sã studieze în strãinãtate

În continuarea campaniei derula-
te de Agenþia Antidrog  a avut loc
prezentarea  proiectului “Get infor-
med!”, derulat de Consiliul Judeþean
al Elevilor în parteneriat cu Student
Consulting Bucureºti. Astfel, pe data
de 3 aprile elevii interesaþi de studiul
în strãinãtate sunt aºteptaþi sã parti-
cipe la prezentare, începând cu ora
11 în amfiteatrul  Liceului “Traian
Vuia”. Prima parte va fi o prezentare
interactivã a oportunitãþilor de stu-
diu în strãinãtate, în care un consul-
tant din partea Student Consulting
va informa elevii asupra avantajelor
– dezavantajelor studiilor în strãinã-
tate, asupra dosarului de aplicare la
universitate, asupra costurilor de trai
ºi de ºcolarizare în diferite þãri ºi asu-
pra posibilitãþilor de a obþine o bur-
sã. Cea de-a doua parte va fi sub for-
ma unei cafenele publice, în care se

va încuraja dialogul între elevi pe
tema continuãrii studiilor superioare
în þarã ºi în strãinãtate. Aceastã me-
todã va fi folositã pentru a da posi-
bilitatea tinerilor sã se afirme în dis-
cuþie, sã împãrtãºeascã.

“Activitãþile desfãºurate
vin în întâmpinarea nevoilor
colegilor noºtri”

Un alt punct important l-a repre-
zentat campania “Tu al cui eºti?”
concretizat în “Scrisoare pentru Ba-
sarabia”, concurs lansat de cãtre In-
stitutul “Eudoxiu Hurmuzachi” ºi
Consiliul Naþional al Elevilor. Con-
cursul vizeazã promovarea principa-
lelor evenimente ale istoriei români-
lor ºi relevanþa lor, simbolurile naþio-
nale româneºti, precum ºi alte elemen-
te de culturã ºi civilizaþie românescã
care pot întãri, prin cunoaºterea lor,
sentimentul apartenenþei la un set de
valori comune ºi mai ales al mândriei
de a fi român.  Astfel, orice elev ce

scrie o “Scrisoare pentru Basarabia”
va primi o carte despre istoria româ-
nilor basarabeni, iar cei situaþi pe
podium vor fi premiaþi cu trei lapto-
puri de ultima generaþie. “Activitãþi-
le desfãºurate de Consiliul Elevilor
vin în întâmpinarea nevoilor colegi-
lor noºtri care ne-au ales ca repre-
zentaþi ai lor, de aceea bucuria noas-
trã este mult mai mare atunci când
vedem cã acþiunile noastre sunt în-
tâmpinate cu entuziasm de cãtre
elevi. Speram cã ºi aceste douã par-
teneriate încheiate cu Stundent Con-
sulting ºi Agenþia Antidrog sã se
bucure de acelaºi succes ca cel al
proiectelor precedente mai ales cã în
momentul de faþã ele au ca obiectiv
douã dintre problemele majore cu
care se confruntã tinerii din ziua de
azi, respectiv consumul de droguri
ºi alegerea facultãþii pe care doresc
sã o continue”, spune Bianca Barbu
preºedinte al Consiliului Judeþean al
Elevilor Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Campania „Zâmbeºte România”,
susþinutã de Aquafresh se desfã-
ºoarã pentru al doilea an consecu-
tiv ºi îºi propune facilitarea acce-
sului la educaþie ºi prevenþia în ve-
derea îmbunãtãþirii sãnãtãþii orale
în rândul populaþiei. Statisticile
prezentate de specialiºtii în dome-
niu nu ne fac cinste. Românii folo-
sesc, în medie, aceeaºi periuþã de
dinþi timp de un an ºi jumãtate, în
condiþiile în care medicii stomato-
logi recomandã înlocuirea aceasteia
la fiecare trei luni. ªi în ceea ce pri-

1.200 de craioveni s-au înghesuit
sã-ºi schimbe gratuit periuþa de dinþi

Peste o mie de craioveni au ignorat vremea
mohorâtã de la sfârºitul sãptãmânii trecute ºi au
rãspuns invitaþiei de a participa la campania
„Zâmbeºte România!”. Caravana „Rabla pentru
periuþa ta”, parte a acestui proiect, le-a oferit
celor prezenþi posibilitatea sã schimbe periuþele
folosite cu kit-uri complete de îngrijire oralã,
formate din periuþe noi ºi pastã de dinþi.

veºte consumul de
pastã de dinþi, si-
tuaþia este îngrijo-
rãtoare. Studiile de

piaþã  aratã cã românii consumã
puþin peste un tub de pastã de dinþi
pe an (media naþionalã) ºi aproape
douã tuburi pe an la nivel urban.
Campania se adreseazã pãrinþilor,
copiilor ºi educatorilor ºi se deru-
leazã sub sloganul „Ai grijã de sã-
nãtatea dinþilor tãi!”.

„Zâmbeºte
România” la Craiova

Axându-se foarte mult pe par-
tea de prevenþie, campania „Zâm-

beºte România” include un pro-
gram de educare în ºcoli din întrea-
ga þarã, inclusive în Craiova. Spe-
cialiºti în igiena oralã vor oferi co-
piilor sfaturi pentru a avea un zâm-
bet sãnãtos. De asemenea, cei mici
vor primi seturi complete de îngriji-
re a dinþilor, fomate din periuþe ºi
pastã de dinþi. O altã surprizã se
adreseazã craiovenilor de toate vâr-
stele. Începând cu luna mai ºi pânã
la sfârºitul anului, aceºtia vor pu-
tea beneficia de consultaþii gratui-
te în cabinetele stomatologice. Lis-
ta cabinetelor va fi disponibilã în-
cepând cu data de 1 mai pe
www.zambesteromania.ro.

RADU ILICEANU

Peste 10 000 de elevi din toate jude-
þele României vor fi implicaþi în cadrul
campaniei “O orã de istorie pentru Ba-
sarabia”, proiect desfãºurat sub egida
Platformei Civice Acþiunea 2012 ºi Cen-
trului pentru Culturã, Istorie ºi Educa-
þie în colaborare cu peste 120 de licee
din þarã.

Campania “O orã de istorie pentru

“O orã de istorie pentru Basarabia”
în liceele din Craiova

Basarabia” se desfã-
ºoarã  în perioada 1-5
aprilie 2013, în timpul
sãptãmânii “Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!”
iar peste 300 de volun-
tari vor susþine cursuri
de informare asupra tre-
cutului ºi prezentului
provinciei româneþti
Basarabia, dar ºi asupra
realitãþilor românilor de

la Est de Prut cu scopul de a sesiza ne-
cesitatea implicãrii active a tinerilor în
procesul de readucere a Basarabiei aca-
sã. «Vrem sã promovãm mesajul “Basa-
rabia e România” dincolo de înscrisuri-
le pe care le vedem în toatã România. E
nevoie ca tinerii sã fie corect informaþ,
iar numãrul mare de elevi participanþi
confirmã interesul crescut al acestora
faþã de soluþionarea greºelilor istoriei.
Aducerea românilor basarabeni acasã
este un act de care cu toþii suntem res-
ponsabil nominal, nu doar politicienii»,
a declarat Lulea Marius, co-preºedinte-
le Platformei Civice Acþiunea 2012.

ALINA DRÃGHICI

Programul “O orã de istorie pen-
tru Basarabia” a fost derulat cu suc-
ces anul trecut în fazã-pilot în liceele
din Botoºani, Bucureºti ºi Suceava,
astfel cã, în acest an, va avea loc în
toate judeþele României.
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Horia Brenciu şi HB Orchestra,
în concert la Casa Studenţilor!

Pentru al doilea an consecutiv, Horia Bren-
ciu porneşte împreună cu orchestra sa într-un
amplu turneu naţional. La Craiova, artistul va
concerta joi, 4 aprilie, de la ora 20.00, pe scena
Casei de Cultură a Studenţilor. Biletele se gă-
sesc la vânzare la sediul instituţiei, de unde
cei interesaţi le pot achiziţiona la preţurile de

75 lei (pentru 3 persoane) sau 100 lei (pentru
4 persoane). Există, de asemenea, şi bilete
pentru o persoană la 100 şi 125 lei, în funcţie
de amplasamentul locurilor.

În cadrul turneului, care se desfăşoară în
perioada 4 martie – 23 aprilie, Horia Brenciu
şi orchestra sa concertează în 15 oraşe – 14
din ţară plus Chişinău (Republica Moldo-
va).  Fiecare oraş  se buc ură de un specta-
col inedit,  dar toate au, printre multe alte
surprize, un numitor comun: lansarea nou-
lui album „40”. «Doar titlul spectacolului,
„Fac ce-mi spune inima”, se păstrează, în
rest, invitaţii, ves timentaţia, efec tele, dar în
spec ial piesele din cadrul fiecărui show se
schimbă în proporţie de 95% faţă de anul
trec ut», a explicat artis tul.

Invitată specială în cadrul concertului de joi,
de la Craiova, va fi Julie Mayaya, câştigătoa-
rea show-ului „Vocea României” de la Pro TV.

„Caravana cu poveşti”,
prin satele Doljului

Asociaţia „Vasiliada” – ONG patronată
de Mitropolia Olteniei –, în parteneriat cu
Asociaţia „Fapte Bune
pentru Comunitate” şi
CEZ România, desfă-
şoară în acest an pro-
iectul „Caravana cu
poveşti” .  În c adrul
aces tuia, voluntari ai
c elor  două asoc iaţii
şi-au propus să vizite-
ze copii din cinci co-
munităţi izolate din ju-
deţul Dolj (Lipovu, Săl-
cuţa, Greceşti, Arge-
toaia şi Amărăştii de
Jos), pentru a-i antrena în activităţi educa-
ţionale, menite să le insufle dragostea pen-
tru poveşti. „Proiectul îşi propune să retre-
zească interesul copiilor, bucuria de a re-

Prima manifestare
expoziţională a anului,
în debutul programului
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Instituţie de prestigiu european
şi unul dintre cele mai importante
lăcaşuri de cultură din ţară, Muzeul
Naţional Brukenthal este primul
muzeu din Europa Centrală şi de Est
şi primul deschis oficial în Româ-
nia, în anul 1817, cu sediul princi-
pal în Palatul Brukenthal din Sibiu,
construit de baronul Samuel von
Brukenthal între anii 1778-1788.
Din valoroasele sale colecţii – de artă
europeană, românească, contempo-
rană, istorie, istorie naturală, istoria
farmaciei, arme şi trofee de vână-
toare – fac parte şi piesele prezen-
tate în cadrul expoziţiilor „Arme
albe şi de foc” şi „Obiecte de cosi-
tor (secolele al XVI-lea – al XIX-
lea)”, primele vernisate anul aces-
ta la Muzeul Olteniei.

„Mulţumesc prof. univ. dr. Sa-
bin Luca, directorul general al Mu-
zeului Naţional Brukenthal din Si-
biu, pentru că a fost de acord să
continuăm colaborarea în domeniul
expoziţional. Este al doilea an când
aducem în faţa publicului piese de-
osebite din colecţia muzeului sibian,

Nu este vorba – Doamne fereşte! – de altă răfuială între
clanuri interlope ori de vreun război purtat în avanpremiera
Zilelor „Mihai Viteazul” de la Craiova, ci de o activitate cu
totul… pacifistă: expoziţia „Arme albe şi de foc” din colecţiile
Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu şi Muzeului Olte-
niei. Una spectaculoasă, reunind 80 de piese, între care puşti,
pistoale, pumnale, săbii de cavalerie, vestitele muschete, ia-
tagane şi suliţe, dar şi echipament militar – coifuri, o cămaşă
de zale, un scut ş.a. Tot aici este prezentată o expoziţie de
obiecte din cositor (secolele al XVI-lea – al XIX-lea) aparţi-
nând instituţiei sibiene – de la obiecte de cult şi de uz comun
(sfeşnice, candele, căni, cafetiere etc.) la semne ale breslelor
armurierilor ori ţesătorilor de lână. Expoziţiile au fost verni-
sate ieri în Sala „Ştefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei (clă-
direa nouă, strada „Madona Dudu” nr. 14), unde vor rămâne
deschise până la sfârşitul lunii iunie. Evenimentul a inaugu-
rat seria de activităţi cuprinse în programul educaţional „Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”, care se desfăşoară în perioada
1-5 aprilie, şi s-a bucurat de participarea elevilor clasei a
XI-a G (profil Ştiinţele Naturii) de la Cole giul Naţional
„Carol I”, însoţiţi de prof. diriginte Camelia Simeanu.

după ce anul trecut am deschis o
expoziţie interesantă de argintărie
medievală”, a precizat, ieri, la ver-
nisaj, Florin Ridiche, managerul
Muzeului Olteniei. «Nu întâmplător
am ales această zi pentru deschide-
rea celor două expoziţii. Astăzi de-
butează programul „Să ştii mai mul-
te, să fii mai bun”, cunoscut şi ca
„Şcoala altfel”. Ca instituţie mu-
zeală, noi suntem pregătiţi să pri-
mim grupurile numeroase care ne
vor trece pragul. Avem experienţa
anului trecut, când a debutat pro-
gramul, şi vă mărturisesc că nu a
fost uşor: un număr foarte mare de
elevi a vizitat secţiile muzeului şi a
trebuit să facem eforturi deosebite
pentru a face faţă acestui aflux», a
adăugat Florin Ridiche.
Selecţie din colecţia
de peste 400 de obiecte
din cositor a muzeului sibian

Expoziţia de obiecte din cositor,
din secolele al XVI-lea – al XIX-
lea, din colecţia Muzeului Naţional
Brukenthal, reuneşte 60 de piese
de patrimoniu, ce aparţin atât artei
decorative, cât şi celei meşteşugă-
reşti. Sunt prezentate obiecte de
cult (candelă, sfeşnic de biserică,
cană de vin liturgic ă,  patene),

obiecte de uz comun (căni, cafe-
tiere, farfurii, supieră, zaharniţă,
vază, pocal ş.a.), semne de breas-
lă şi vecinătate. „Sunt piese care
spun povestea a trei secole de meş-
teşug deosebit, spun povestea par-
cursului stilistic de la renaştere la
baroc şi rococo. Toate sunt din
colecţia muzeului sibian, care de-
ţine peste 400 de obiecte din co-
sitor. Sperăm să înc ântăm publi-
cul craiovean cu această selecţie”,
a menţionat Simona Gheorghe,
restaurator în cadrul Laboratoru-
lui Muzeului Olteniei.
„Toate armele au fost folosite
pe câmpul de luptă, în diverse
evenimente războinice”

Spectaculoasă prin modalitatea
de prezentare, dar mai ales prin
conţinut – în plus , majoritatea pie-
selor  fiind de curând restaurate,
prin efortul deosebit al specialiş-
tilor Laboratorului craiovean,  dar
şi al restauratorilor sibieni –,  ex-
poziţia „Arme albe şi de f oc” cu-
prinde 80 de arme ş i echipament
militar. «Sunt arme medievale, de
la vestitele săbii la halebarde, lănci,
scuturi, elemente de echipament
militar şi de harnaşament. În ceea
ce priveşte armele de foc, sunt

prezentate puşti cu fitil de secol
al XVI-lea,  într-o varietate tipolo-
gică deosebită, inclusiv vestitele
muschete.  Pentru sec olele al
XVII-lea şi al XVIII-lea reprezen-
tative sunt puşti şi pistoale cu
cremene, care aparţin atelierelor
occidentale, europene, balcanice.
Am înc ercat să le prezentăm în
aşa fel încât vizitatorul să poată
vedea o poves te a istoriei arme-
lor de foc, c ărora le-am alăturat
şi arme albe, folos ite încă din
preis torie»,  a explicat Simona
Gheorghe.

„Toate armele pe care le vedeţi
– de când au apărut şi până în se-
colul al XIX-lea, când producţia
lor a început să fie de serie – să
ştiţi că au fost folosite pe câmpul
de luptă, în diverse evenimente
războinice c are s-au petrecut pe

teritoriul patriei noastre”, a com-
pletat Onoriu Stoica, preşedin-
tele Filialei Craiova a Societăţii
Numismatice Române. Pentru că
în colecţia Muzeului Olteniei se
află foarte multe arme albe şi de
foc, acesta a propus  realizarea
unui c atalog,  „întoc mit după cri-
terii ştiinţifice, care să fie util spe-
cialiş tilor din ţară”.

***
Expoziţiile „Arme albe şi de

foc” şi „Obiecte de cositor (se-
colele al XVI-lea – al XIX-lea)
din colecţia Muzeului Naţional
Bruk enthal Sibiu” vor rămâne
desc hise timp de trei luni şi pot fi
vizitate zilnic, de marţi până du-
minic ă (lunea – închis ), între ore-
le 9.00 şi 17.00. Un bilet c ostă
2,50 lei pentru elevi, s tudenţi şi
pens ionari şi 5 lei pentru adulţi.

Ele vor face parte din cir-
cuitul expoziţional şi în
Noaptea Muzeelor (18-
19 mai), când publicul va
avea acces liber la muzeu.

descoperi eroii din basmele populare româ-
neşti, să-şi dezvolte imaginaţia prin inter-

mediul joc urilor de
rol, care redau acţiuni
importante ale poveş-
tilor româneşti”, a de-
clarat psihologul Că-
tălina Tănăsesc u,
coordonator Fundrai-
sing al Asociaţiei „Va-
siliada”. Astfel, tinerii
voluntari au organizat
diferite ac tivităţi în
acest scop, copiii fiind
captivaţi de lumea po-
veştilor şi basmelor. Un

interes special le-au trezit basmele lui Petre
Ispirescu şi poveştile scrise de Ion Creangă.
Până în prezent, proiectul are peste 100 de
beneficiari, a mai spus Cătălina Tănăsescu.
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SUA au deplasat duminicã, 31
martie a.c., avioane de luptã F-22
în Coreea de Sud, pentru a partici-
pa la manevre de luptã comune ºi a
demonstra încã o datã sprijinul faþã
de Seul la ameninþãrile militare ale
Coreei de Nord. F-22 Raptors au
decolat de la baza americanã Oki-
nawa pentru a ateriza la baza mili-
tarã Osan, din Coreea de Sud, ºi a
participa la exerciþiile bilaterale în
curs. SUA au anunþat sãptãmâna
trecutã cã bombardierele B-52 ºi B-
2 au efectuat zboruri de antrena-
ment pe teritoriul sud-coreean, de-
clanºând mânia Coreei de Nord,
care a ameninþat cu lovituri asupra
insulelor Guam ºi Hawaii din Paci-
fic. „Coreea de Nord nu va realiza
nimic prin ameninþãrile sau provo-
cãrile proferate, care o vor izola în
continuare. Submineazã doar efor-
turile comunitãþii internaþionale de
a instaura pacea ºi stabilitatea în
Asia de Nord-Est”, scrie Coman-
damentul armatei americane în Co-
reea de Sud într-un comunicat. Co-
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Douã persoane au murit în Chi-
na din cauza gripei aviare, în urma
unei infecþii cu tulpina H7N9, de-
spre care nu se ºtia pânã în pre-
zent cã poate fi transmisã la om, a
anunþat Guvernul chinez dumini-
cã. Un bãrbat în vârstã de 87 de
ani, din Shanghai, s-a îmbolnãvit
pe 19 februarie ºi a murit pe 4
martie. Altul, în vârstã de 27 de
ani, tot din Shanghai, a dezvoltat
simptomele bolii la 27 februarie ºi
a murit pe 10 martie, a anunþat
Comisia de Planificare pentru Sã-
nãtate ºi Familie pe site. O femeie
în vârstã de 35 de ani, din provin-
cia Anhui (est), s-a îmbolnãvit pe
9 martie ºi se aflã, în prezent, în
stare criticã. Toþi trei au început

O nouã tulpinã de gripã
aviarã transmisã la om: douã
persoane au murit în China

Peste 100.000 de locuinþe au
rãmas fãrã energie electricã ieri
dimineaþã în centrul ºi nord-estul
Poloniei, în urma ninsorilor
abundente, a anunþat compania
de distribuþie naþionalã a energiei
electrice, PGE. „Copacii rupþi de
greutatea zãpezii au cãzut peste
liniile electrice, smulgându-le în
multe locuri. În jurul orei locale
06.00 (07.00 ora României),
aproximativ 81.000 de locuinþe

Ninsori puternice în Polonia

prin a prezenta febrã ºi a tuºi, dupã
care au dezvoltat o pneumonie acu-
tã ºi dificultãþi respiratorii, preci-
zeazã Comisia într-un comunicat.
Cele trei cazuri sunt infecþii cu tul-
pina H7N9, potrivit rezultatelor
confirmate sâmbãtã de Centrul
chinez pentru Controlul Bolilor.
Traiectoria bolii rãmâne de clarifi-
cat. Nimic neobiºnuit nu a fost
depistat la 88 de persoane care s-
au aflat în contact cu victimele,
înainte sã fie diagnosticate, au adã-
ugat autoritãþile. Tulpina H7N9 nu
a mai mai fost niciodatã transmi-
sã, anterior, la om, subliniazã ele.
În alt comunicat, Comisia anunþã
cã în prezent nu existã un vaccin
împotriva acestei tulpini.

nu aveau curent electric în jurul
Varºoviei ºi 21.000 în regiunea
Bialystok (nord-est)”, potrivit
unui comunicat al PGE. Aproxi-
mativ 30 de centimetri de zãpadã
acoperã mare parte din Polonia,
în timp ce temperaturile se
situeazã în jurul valorii de 0
grade Celsius, perturbând
circulaþia rutierã în mai multe
regiuni. Poliþia le-a cerut ºoferi-
lor sã fie prudenþi ºi sã evite

deplasãrile, în mãsura
posibilului. Mai la sud, în
Cehia ºi în Slovacia,
stratul de zãpadã mãsoarã
pânã la 40 de centimetri în
unele regiuni, în urma
ninsorilor din ultimele 24
de ore. Circulaþia se
desfãºura cu greutate pe
mai multe drumuri naþio-
nale acoperite de polei,
potrivit agenþiei cehe CTK.

Decizia Ciprului de a impune pierderi deponenþi-
lor celor mai mari bãnci din þarã nu stabileºte un
precedent pentru regiunea euro, a declarat preºe-
dintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy
(foto). Miniºtrii de Finanþe din zona euro „au luat o
decizie nefericitã” când au aprobat planul iniþial de
taxare a depozitelor bancare aflate sub pragul ga-
rantat în UE, de 100.000 de euro, a arãtat Van Rom-
puy, transmiteBloomberg. Planul, respins de Par-
lamentul din Cipru, ºi acordul ulterior de a impune
pierderi depozitelor mari de la primele douã bãnci
din þarã, nu reprezintã un pericol pentru alte naþi-
uni, a afirmat Van Rompuy într-un interviu acordat
publicaþiei belgiene „De Zondag”. „Cipru este un
caz special, din cauza mãrimii, structurii ºi carac-
teristicilor sectorului financiar”, a arãtat oficialul
european, care a reiterat cã deponenþii asiguraþi sunt
protejaþi de legislaþia comunitarã. Decizia Ciprului
de a impune pierderi titularilor depozitelor de peste
100.000 de euro, în schimbul acordului de finanþa-
re de 10 miliarde de euro cu creditorii internaþio-
nali, a agitat pieþele financiare sãptãmâna trecutã.
Deponenþii Bank of Cyprus ar putea suporta pier-
deri de pânã la 60%, potrivit bãncii centrale ciprio-
te. Laiki (Cyprus Popular Bank), a doua mare ban-

cã din þarã, va fi divizatã într-o bancã „bunã”, care
va prelua depozitele de sub 100.000 de euro, ºi o
bancã „rea”, care va include restul activelor. Bank
of Cyprus va prelua ulterior activele bãncii bune.
În paralel, poliþia din Cipru a intensificat mãsurile
de securitate, pentru a împiedica scoaterea de bani
din þarã, interzisã de mãsurile dure de control al
capitalului impuse de guvern, iar în ultimele sãptã-
mâni au fost prinse trei persoane care au încercat
sã pãrãseascã insula cu peste 200.000 de euro. Banii
au fost confiscaþi în toate cazurile, iar persoanele
în cauzã anchetate de autoritãþi, au declarat surse
apropiate situaþiei pentru „Financial Times”. Per-
soanele pot scoate din þarã doar 1.000 de euro pe
zi, dupã ce joi au fost impuse mãsuri draconice de
control al capitalului, cu scopul de a împiedica re-
tragerea masivã de bani ºi colapsul economiei.
Mãsurile sunt primele de acest fel din zona euro.
Unul dintre ginerii preºedintelui Ciprului, Nicos Anas-
tasiades, a scos din þarã 21 de milioane de euro cu
numai câteva zile înainte de închiderea bãncilor,
potrivit acuzaþiilor aduse de AKEL, cel mai mare
partid de opoziþie ºi al doilea dupã numãrul de man-
date în parlamentul de la Nicosia. Cotidianul oficial
al partidului comunist AKEL, „Haravgi”, a scris cã

ginerele lui Anastasides a transferat banii din Cipru
la Londra cu câteva zile înainte ca guvernul sã ajun-
gã la un prim acord de ajutor extern cu statele zo-
nei euro, iar bãncile sã fie închise pentru aproape
douã sãptãmâni, potrivit portalului „Greek Repor-
ter”. Fondurile au fost transferate de Loutsios &
Sons, companie deþinutã de ginerele preºedintelui,
afirmã Haravgi. De asemenea, partidul de opoziþie
a acuzat un ministru cã a transferat 300.000 de
euro chiar înaintea acordului iniþial dintre Cipru ºi
zona euro, care prevedea o taxã pe depozite. Pre-
ºedintele Anastasiades a dezminþit informaþiile.

reea de Nord a intensificat anunþu-
rile belicoase în ultimele sãptãmâni,
denunþând acordul de armistiþiu
semnat cu SUA în peninsulã în 1953
ºi ameninþând sã lanseze un atac
preventiv nuclear. S-a declarat deja
în stare de rãzboi cu Coreea de Sud.
Cotidianul american „Washington
Post” a publicat duminicã o anche-
tã extinsã, pentru a demonstra cã
Phenianul þine secrete încercãrile
sale nucleare, cu scopul de a acen-
tua presiunea în regiune. Citând res-
ponsabili americani anonimi ºi ex-
perþi militari, cotidianul explicã cã
efectele exploziei din 12 februarie
a.c. au fost limitate ºi foarte puþine
urme radioactive au scãpat în at-
mosferã. Partea americanã antici-
pase testul nuclear, monitorizând în-
deaproape totul, pentru a recupera
reziduuri care sã dezvãluie compo-
ziþia bombei. Ori, în zilele care au
urmat exploziei, captatorii americani
ºi sud-coreeni nu au reuºit sã de-
pisteze urmele de gaz radioactiv
uzuale în nici una dintre cele 120 de

staþii de supraveghere situate în
apropiere de locul testelor nucleare
sau în direcþia vântului, potrivit co-
tidianului american. Un avion japo-
nez a înregistrat pentru scurt timp
un nivel ridicat de izotop radioactiv,
xenon-133, dar acest fenomen nu a
fost considerat convingãtor, potri-
vit „Washington Post”. Potrivit co-
tidianului, absenþa datelor concrete
în urma testelor sugereazã o tentati-
vã deliberatã a Coreei de Nord de a

împiedica eliberarea în atmosferã a
unor gaze revelatoare, fãrã îndoialã
prin sãparea adânc în pãmânt a ca-
vitãþii care a servit la efectuarea tes-
telor nucleare. Preºedintele sud-co-
reean, Park Geun-hye, a anunþat un
rãspuns militar ferm ºi rapid în caz
de provocare a Coreei de Nord, in-
diferent de consecinþele politice.
Anunþul a venit la douã zile dupã ce
Phenianul a anunþat intrarea „în sta-
re de rãzboi” contra Coreei de Sud.

Preºedintele UE:Decizia de a impune pierderi
deponenþilor ciprioþi nu stabileºte un precedent

Coreea de Nord are un nou
prim-ministru

Coreea de Nord a anunþat ieri
numirea lui Pak Pong-Ju în
postul de prim-ministru, remanie-
re confirmatã de Parlament, a
relatat agenþia KCNA, citatã de
AFP. Pak, expert economic, a
depus jurãmântul în timpul
sesiunii anuale a parlamentului,
înlocuindu-l pe Choe Yong-Rim.
Anunþul privind numirea lui Pak
Pong Ju intervine dupã sãptã-
mâni de retoricã rãzboinicã care
vizeazã SUA ºi Coreea de Sud
din cauza manevrelor militare
anuale comune a acestor douã
state ºi a sancþiunilor ONU.
Berezovski i-a scris lui Putin,
afirmã partenera sa

Fostul oligarh rus Boris
Berezovski, gãsit mort pe 23
martie la Londra, unde trãia în
exil, i-a scris preºedintelui rus
Vladimir Putin pentru a-i cere
iertare, afirmã partenera sa într-
un interviu publicat ieri, la
Moscova, dar exclude ipoteza
unei sinucideri, susþinând cã
„este extrem de greu sã crezi
acest lucru”. Potrivit Katerinei
Sabirova, în vârstã de 23 de ani,
cu care fostul miliardar, în vârstã
de 67 de ani, s-a întâlnit în
ultimii ani, Berezovski a denun-
þat cu putere o loviturã, dupã ce
a pierdut, în august, în justiþia
londonezã, un proces intentat
fostului sãu partener de afaceri
Roman Abramovici, cãruia îi
cerea miliarde de euro. „Spunea
«Mã simt foarte rãu, nu ºtiu ce
sã mai fac»”, declarã Sabirova
într-un interviu pentru sãptãmâ-
nalul de opoziþie „The New
Times”. Potrivit acesteia, în
acea perioadã a vorbit Berezov-
ski despre revenirea sa în Rusia.
„A spus cã singura posibilitate
de a reveni în Rusia ºi de a se
«reface» era sã îi prezinte scuze
lui Putin. Vorbea despre acest
lucru ca despre ultima ºansã”,
afirmã tânãra. „Am vãzut
manuscrisul, mi l-a citit. Îi cerea
iertare ºi cerea sã poatã reveni”,
adaugã ea. Tânãra afirmã cã
scrisoarea ar fi fost expediatã în
noiembrie. „Într-o zi mi-a spus
«Uite, aºteptãm rãspunsul»”,
spune ea. Katerina Sabirova nu
locuia cu Berezovski ºi nu se afla
la Londra când a murit acesta.
Incendiu la o tabãrã de romi
din apropiere de Paris

O tabãrã de romi a ars parþial
într-un incendiu declanºat
duminicã seara, în circumstanþe
încã neelucidate, la Bobigny, în
departamentul francez Seine-
Saint-Denis, dar nimeni nu a fost
rãnit. Acesta este al doilea
incendiu în mai puþin de 24 de ore
într-o tabãrã de romi. Primul s-a
declanºat în apropiere de Lille, în
tabãra din Hellemmes, fãrã a
provoca victime dar necesitând
evacuarea a 36 de persoane,
relateazã L’Express, în ediþia
electronicã de ieri. Incendiul din
Bobigny a distrus o parte din
tabãrã, dar nu a provocat
victime, a anunþat o sursã din
cadrul prefecturii. Douãsprezece
cabane au ars, dar focul a fost
controlat dupã jumãtate de orã, a
declarat aceeaºi sursã.
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COMUNA LEU, JUD. DOLJ
COD FISCAL 4553631
Telefon 0251/373259
Email: primarialeu@gmail.com
Judetul Dolj

PROIECT BUGET VENITURI SI CHELTUIELI COMUNA LEU ANUL
2013

Conform Legii 273/2006 art 8 privind finantele publice locale Proiectul
de buget pe anul 2013 se publica intr-un ziar local, pe site-ul Primariei Leu
si e afisat la avizierul de la sediul Primariei Leu .Totodata va avea loc o
sedinta publica pentru eventuale propuneri privind modul de utilizare a veni-
turilor preconizate a se realiza in anul 2013 si a excedentului de la sfarsitul
anului 2012

   Proiectul de buget si lista de investitii se prezinta astfel:

               VENITURI TOTALE                                       3893  MII LEI
               CHELTUIELI TOTALE                                  4606  MII LEI

               Veniturile care fac parte din acest buget se prezinta astfel:
              -sume defalcate din TVA pentru  finantarea cheltuielilor descen-

tralzate- 1522 mii lei;
               -sume defalcate din TVA pentru echilibrare-483 mii lei;
               -cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare - 524

mii lei;
               -sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare -206

mii lei;
               -sume defalcate din tva pentru drumuri - 52 mii lei ;
               -impozit pe venit din transf de imobile-27. mii lei ;
               -impozit cladiri persone fizice -106 mii lei;
               -impozit teren intravilan personae fizice -331 mii lei;
               -impozit teren extravilan -104 mii lei;
               -impozit mijloace transport pers fizice -48 mii lei;
               -impozit mijloace de transport pers juridie -3.mii lei ;
               -amenzi-cod indicator -31 mii lei;
               -impozit cladiri personae juridice -76 mii lei;
               -impozit teren personae juridice-47 mii lei;
               -venituri din chirii si concesiuni -4 mii lei;
               -venituri din prestari servicii -20 mii lei:
               -alte venituri din prestari servicii -3mii lei:
               -taxa judiciara de timbru -22 mii lei ;
               -alte venituri din taxe administrative -113 mii lei ;
               -alte impozite si taxe-2 mii lei ;
             -subventii primate de la bugetul de stat pentru incalzirea cu

combustibili - 145 mii lei;
               -subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii -24 mii lei;

             Cap 51.02.-administratie locala-cheltuieli totale             948 mii lei
-cheltuieli de personal                                                                      582 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii                                                         274 mii lei
-cheltuieli de capital                                                                           92 mii lei

              Cap 54.02-evidenta populatiei-cheltuieli totale              100 mii lei
-cheltuieli de personal                                                                         61 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii                                                           39 mii lei
               Cap 54.02.05 –fond rezerva la disp autoritatii                   45 mii lei

          Cap 56.02-transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asis-
tenta sociala penrtu persoanele cu handicap                                         20 mii lei

            Cap 61.02. -politie comunitara si protectie civila - cheltuieli
totale 118 mii lei

-cheltuieli de personal                                                                       106 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii                                                           12 mii lei

                  Cap 66 02.08-sanatate publica-chelt totale              79 mii lei

-chetuieli de personal                                                                          24 mii lei
-cheltuieli materiale                                                                            55 mii lei
                  Cap 67.02. (biblioteca, camin cultutal, sport, culte religioase)

  198 mii lei
-cheltuieli de personal                                                                         29 mii lei
-cheltuieli materiale                                                                            69 mii lei
-cheltuieli de capital                                                                         100 mii lei

                   Cap 68.02.-asistenta                                                     361 mii lei
-cheltuieli de personal                                                                       162 mii lei
-ajut soc in mumerar                                                                          199 mii lei

                  Cap 70.02(locuinte, servicii, dezvoltare)                      427 mii lei
–cheltuieli materiale                                                                            174 mii lei

-cheltuieli de capital                                                                          253 mii lei
                  Cap 84.02.03.03-strazi                                                    760 mii lei
-cheltuieli de personal                                                                         27 mii lei

-cheltuieli cu bunuri si servicii                                                            203 mii lei
-cheltuieli de capital                                                                          530 mii lei
                Cap 65.02-invatamint-cheltuieli totale                          1550 mii lei
-cheltuieli de personal                                                                    1148 mii lei
-cheltuieli  cu bunuri si servicii                                                       224 mii lei
-burse                                                                                                       8 mii lei
-cheltuieli de capital                                                                          170 mii lei

TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONATRE     3461 MII LEI
TOTAL CHELTUIELISECTIUNEA DE DEZVOLTARE            1145 MII LEI

Obiective de investitii a se realiza in 2013 se prezinta astfel:
             Cap  51.02. -administratie locala –cheltuieli totale            92 mii lei
-parcare+gard teava rectangulara+alei betonate                                60 mii lei
-reabilitare diguri                                                                                10 mii lei
-amenajare statie calatori                                                                   10 mii lei
-achizitionat calculator +imprimanta                                                  2 mii lei
-achizitionat sistem informatic pt gestiune electronica a supraf de teren

(proprietati, contracte arenda, contracte vinzare-cumparare, inchirieri, plan
de incadreare receptionata de OCPI)                                                    10 mii lei

              Cap  67.02. -camin cultural-cheltuieli totale                    100 mii lei
-reabilitare, amenajare si extindere camin cultural Leu, imprejmuire

teren   100 mii lei
              Cap 70.02.05.01-alimentare apa –cheltuieli totale          90  mii lei
-participare la capital social al societ comerciale                            90 mii lei
  Cap 70.02.50-alte servicii in domeniul dezv-cheltuieli totale 163 mii lei
-amenajare gradina de vara, construire scena, imprejmuire teren 163 mii lei
              Cap 65 01(invatamint) - cheltuieli totale                          170 mii lei
-achizitionat centrala termica                                                           150 mii lei
-magazie combustibili scoala Zanoaga                                              20 mii lei
              Cap 84.02.03.03(strazi) –cheltuieli totale                        530 mii lei
-achizitionat autogreder                                                                    450 mii lei
-achizitionat material pietros                                                             80 mii lei

  UTILIZAREA EXCEDENTULUI DE LA SFIRSITUL ANULUI 2012 IN
SUMA DE 713 MII LEI SE VA UTILIZA ASTFEL;

-ACHIZITIONAT AUTOGREDER                                                   450 MII LEI
-MAJORARE CAPITAL SOCIAL                                                       90 MII LEI
-AMENAJARE GRADINA DE VARA                                             163 MII LEI
-AAMENAJARE STATIE CALATORI                                               10 MII LEI

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII

               VENITURI  TOTALE                                                          30 MII LEI
               CHELTUIELI TOTALE                                                      30 MII LEI

       -alte venituri din prestari servicii                      33.10.50             4 mii lei
       -alte venituri                                                        36.10.50           26 mii lei
       -la cheltuieli                                                         70 01.01          30 mii lei
pentru obiectivul de investitii: confectionat mese si alei din beton
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Consiliul Local Moþãþei vinde prin licita-
þie publicã terenul aferent spaþiului co-
mercial situat în Piaþa Centralã. Licitaþia
va avea loc în data de 22 aprilie 2013, la
sediul Consiliului Local Moþãþei, ora
11.00. Informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon: 0251/326.211.
Consiliul de Administraþie al S.C. ARVA
S.A., cu sediul în Craiova, Calea Severi-
nului, nr. 54, înmatriculatã la Registrul
Comerþului sub nr. J16/95/1991, Cod Fis-
cal RO 3440529, convoacã Adunarea Ge-
neralã Ordinarã la data de 14.05.2013, ora
10.00, la sediul societãþii pentru toþi ac-
þionarii care figureazã în Registrul Acþi-
onarilor la data de 13.05.2013 (data de
referinþã). În cazul neîntrunirii cvorumu-
lui statutar ºi legal, ºedinþa se va þine la
data de 15.05.2013, cu aceeaºi ordine de
zi, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã. ADU-
NAREA GENERALÃ ORDINARÃ va avea
urmãtoarea ordine de zi: 1. Prezentarea
ºi aprobarea raportului de activitate al
Consiliului de Administraþie pentru anul
2012; 2. Prezentarea ºi aprobarea rapor-
tului de activitate al comisiei de cenzori
pe anul 2012; 3. Prezentarea ºi aproba-
rea bilanþului contabil ºi a contului de
profit ºi pierdere pe anul 2012; 4. Apro-
barea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2013; 5. Descãrcarea de gestiu-
ne a Consiliului de Administraþie ºi a co-
misiei de cenzori supleanþi pe anul 2012;
6. Aprobarea ºi repartizarea profitului
realizat în anul 2012; 7. Alegerea comi-
siei de cenzori ºi cenzori supleanþi ºi
stabilirea remuneraþiei; 8. Împuternicirea,
de cãtre Adunarea Generalã Ordinarã, a
persoanelor care se vor ocupa de redac-
tarea hotãrârilor aprobate în Adunarea
Generalã Ordinarã ºi depunerea în ter-
men la Oficiul Registrul Comerþului ºi pu-
blicarea lor în Monitorul Oficial, partea
a IV a, al României. 9. Diverse.
S.C. MONAND S.R.L. anunþã pierderea
certificatului constatator eliberat de
ONRC Dolj, cu nr. 72497/22.12.2009, J16/
1661/2009. Se declarã nul.
In atentia doamnei Cojocaru Ligia Ele-
na, domiciliata in Craiova, bld. Dacia, nr.
72, bl. F10, sc. 2, ap. 1, jud. Dolj, avand
calitatea de angajata a DGFP Dolj. Prin
prezenta va comunicam faptul ca a fost
emisa Decizia Directorului Executiv al
DGFP Dolj nr. 99/11.03.2013, prin care s-
a dispus sanctionarea disciplinara a
doamnei Cojocaru Ligia Elena cu redu-
cerea salariului de baza pe 3 (trei) luni
cu 10%, incepand cu luna martie 2013.
Decizia poate fi consultata la Serviciul
Resurse Umane si Salarizare din cadrul
DGFP Dolj.

Doamna Cojocaru Ligia Elena, domiciliata
in Craiova, bld. Dacia, nr. 72, bl. F10, sc. 2,
ap. 1, jud.Dolj, avand calitatea de angajata
a DGFP Dolj, este convocata sa se prezinte
in data de 4.04.2013, ora 11.00, la Comisia
de Disciplina din cadrul Directiei Generale
a Finantelor Publice Dolj, cu sediul in Cra-
iova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, jud. Dolj
la Serviciul Juridic – etajul 3, in calitate de
persoana impotriva careia a fost formulata
sesizarea nr. 71628/07.03.2013, in vederea
efectuarii cercetarii administrative, in dosa-
rul nr. 13/CD/2013, avand ca obiect abateri
disciplinare. Aceasta convocare este efec-
tuata in temeiul art. 251, alin. 2 din Codul
Muncii.  Aveti posibilitatea de a consulta
dosarul cauzei la Comisia de disciplina din
cadrul DGFP Dolj – la Serviciul Juridic.
ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BU-
NURI MOBILE. Anul 2013, luna 4 ziua 16. In
temeiul art.162 alin.(1)din Ordonanta Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedu-
ra Fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se face cunoscut ca
in ziua de 16, luna 4, anul 2013, ora 10.00, in
localitatea Bechet, sediul AFPO Bechet, str.
Nicolae Titulescu, nr. 27, se vor vinde prin
LICITATIE PUBLICA  urmatoarele bunuri
mobile apartinand urmatorilor debitori: - SC
Ambocris Construct SRL, cu domiciliul in
localitatea Gighera - generator current Hon-
da GX 160 - 1 buc. - stare de intretinere buna
- pret de pornire a licitatiei 727 lei + TVA24%
- SC Pluto Dor Holding SRL, cu domiciluiul
in localitatea Dabuleni - rasnita de cafea tip
RC10-02 – 1 buc. - stare de intretinere buna-
pret de pornire a licitatiei 143 lei +TVA 24% -
cantar electronic model CAS – 1 buc. - sta-
re de intretinere buna-pret de pornire a lici-
tatiei 150 lei +TVA 24% - lada frigorifica ori-
zontala - 1 buc. - stare de intretinere buna -
pret de pornire a licitatiei 225 lei + TVA 24%
- vitrina frigorifica orizontala - 1 buc. - stare
de intretinere buna – pret de pornire a lici-
tatiei 593 lei +TVA 24% - vitrina frigorifica
verticala - 1 buc. – stare de intretinere buna
– pret de pornire a licitatiei 255 lei +TVA 24%
- vitrina frigorifica verticala - 1 buc – stare
de intretinere buna – pret de pornire a lici-
tatiei 488 lei  +TVA 24% - vitrina frigorifica
verticala - 1 buc. – stare de intretinere buna
– pret de pornire a licitatiei 548 lei +TVA24%
- rafturi expunere marfa 5 polite 1/2 ml –  7
buc. - stare de intretinere buna – pret de
pornire a licitatiei 473 lei+ TVA 24% - rafturi
expunere marfa 5 polite 1/2 ml – 1 buc. –
stare de intretinere buna - pret de pornire a
licitatiei 188 lei+TVA 24% - rafturi metalice
expunere marfa 4 polite, 2,2/2.5 ml -4 buc. –
stare de intretinere buna pret de pornire a
licitatiei 300 lei +TVA 24% -vitrine expunere
marfa 2,5/1,2 ml – 3 buc. – stare de intreti-

nere buna – pret de pornire a licitatiei 990
lei +TVA 24% - filtru cafea - 1 buc. – stare de
intretinere buna – pret de pornire a licitatiei
53 lei +TVA 24% - raft pentru fructe 4 polite
2/1,5 ml - 1 buc. – stare de intetinere buna –
pret de pornire a licitatiei 180 lei +TVA 24% -
vitrine expunere marfa 1/1,2 ml - 1 buc. –
stare de intretinere buna – pret de pornire
a licitatiei 195 lei +TVA 24% - vitrine expune-
re marfa 1/1,2 ml - 1 buc. – stare de intreti-
nere buna – pret de pornire a licitatiei 172
lei +TVA 24%. *)Cota de taxã pe valoare
adaugatã pentru vânzarea bunurilor mobi-
le este de 24% / neimpozabil, in conformita-
te cu prevederile art. 140, alin. (3), lit b)  din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile ulterioare si pct. 4, alin 3 din
Normele Metodologice de aplicare a Titlu-
lui VI din  Codul Fiscal aprobate prin Hota-
rarea Guvernului nr. 44 / 2004, cu modifica-
rile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sã in-
stiinteze despre aceasta organul de execu-
tare inainte de data stabilitã pentru vânza-
re. Cei interesati in cumpararea bunurilor
sunt invitati sã prezinte, pânã la termenul
de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licita-
tie, pana in ziua precedenta termenului de
vanzare: oferte de cumparare; in cazul van-
zarii la licitatie, dovada platii taxei de parti-
cipare, reprezentand 10% din pretul de por-
nire a licitatiei sau scrisoare de garantie
bancara; imputernicirea persoanei care-l re-
prezinta pe ofertant; pentru persoane juri-
dice de nationalitate romana, copie de pe
certificatul unic de inregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comertului; pentru per-
soane juridice straine, actul de inmatricu-
lare, tradus in limba romana; pentru per-
soanele fizice romane, copie de pe actul de
identitate; pentru persoanele fizice straine,
copie de pe pasaport; dovada (certificat de
atestare fiscala), emisa de creditorii fiscali,
ca nu are obligatii fiscale restante urmand
sa se prezinte la data stabilita pentru van-
zare si la locul fixat in acest scop. Impotri-
va prezentului inscris, cel interesat poate
introduce contestatie la instanta judecato-
reasca competenta, in termen de 15 zile de
la comunicare, in conformitate cu prevede-
rile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanta Guver-
nului nr. 92/2003, republicata, cu modifica-
rile si completarile ulterioare, cand urmea-
za sa se ia masurile de executare silita, nu
este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti
adresa la sediul nostru sau la nr. de tele-
fon: 0251 336 795. Data afisarii: 2.04.2013
ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BU-
NURI IMOBILE Anul 2013 luna 4 ziua 16.
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Anunþul tãu!
In temeiul art.162 alin. (1)din Ordonanta Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de Proce-
dura Fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se face cunoscut ca
in ziua de 16 luna 4 anul 2013, ora 10.00, in
localitatea Bechet, sediul AFPO Bechet, str.
Nicolae Titulescu, nr. 27, se vor vinde prin LI-
CITATIE PUBLICA urmatoarele bunuri imobi-
le, proprietate a debitorului Dita Ion,  cu sediul
in loc. Dabuleni: - teren extravilan in suprafa-
ta de 53250 mp – vecini: la nord – D.E. 1653, la
est – Iliescu Viorel, la sud – D.E. 1758, la vest –
Sandulescu Constantin – pret de pornire a
licitatiei – 19450 lei. *)Cota de taxã pe valoare
adaugatã pentru vânzarea bunurilor imobile
este de 24% / neimpozabil, in conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit b)  din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifi-
carile ulterioare si pct. 4, alin 3 din Normele
Metodologice de aplicare a Titlului VI din Co-
dul Fiscal aprobate prin Hotararea Guvernu-
lui nr. 44 / 2004, cu modificarile ulterioare. Bu-
nurile imobile mai sus mentionate sunt gre-
vate de urmatoarele:Creditori,Sarcini. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri sã instiinteze despre aceasta orga-
nul de executare inainte de data stabilitã pen-
tru vânzare. Cei interesati in cumpararea bu-
nurilor sunt invitati sã prezinte, pânã la terme-
nul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin lici-
tatie, pana in ziua precedenta termenului de
vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanza-
rii la licitatie, dovada platii taxei de participare,
reprezentand 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei; imputernicirea persoanei care-l repre-
zinta pe ofertant; pentru persoanele pentru
persoane juridice de nationalitate romana,
copie de pe certificatul unic de inregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pen-
tru persoane juridice straine, actul de inmatri-
culare, tradus in limba romana; pentru per-
soanele fizice romane, copie de pe actul de
identitate; pentru persoanele fizice straine, co-
pie de pe pasaport; dovada (certificat de ates-
tare fiscala), emisa de creditorii fiscali, ca nu
are obligatii fiscale restante urmand sa se pre-
zinte la data stabilita pentru vanzare si la locul
fixat in acest scop. Impotriva prezentului in-
scris, cel interesat poate introduce contesta-
tie la instanta judecatoreasca competenta, in
termen de 15 zile de la comunicare, in confor-
mitate cu prevederile art. 168-169 din Ordo-
nanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. Potrivit
dispozitiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan-
ta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu mo-
dificarile si completarile ulterioare, cand ur-
meaza sa se ia masurile de executare silita,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adre-
sa la sediul nostru sau la nr. de telefon 0251
336 795. Data afisarii: 2.04.2013.
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ANIVERSÃRI

Ing. Roºu Theodor, Ing.
Radu Alexandru, jurist
Marius Cage ºi cei peste
100 de membrii ai Cena-
clului Epigramiºtilor Ol-
teni, transmit domnului
fost Ambasador PETRE
GIGEA – GORUN, Preºe-
dintele Cenaclului, cu
ocazia zilei de naºtere,
multã sãnãtate, fericire,
bucurii, activitate literarã
ºi publicisticã prodigioa-
sã, împreunã cu tradiþio-
nalul: „La mulþi ani !”

CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Horticul-
turã, cu experienþã în dome-
niul vânzãrii de materiale de
construcþii, caut loc de mun-
cã în aceste domenii. Tele-
fon: 0351/802.028.
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, ne-
fumãtoare, doresc sã
îngrijesc copil (menaj)
sau bãtrâni. Telefon:
0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobilã
veche lemn masiv. Tele-
fon: 0745/602.422.
Angajãm frizeriþã – coafe-
zã. Telefon: 0754/533.807.
Societate comercialã
angajeazã agenþi vân-
zãri, condiþii avantajoa-
se, relaþii la telefon:
0731/838.161.
CAUT PERSOANÃ CARE
SÃ MÃ ÎNVEÞE LA CALCU-
LATOR. TELEFON: 0745/
219.799, 0763/206.280.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie. Te-
lefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.
Ofer serviciu ca bonã.
Telefon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.

Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bãtrâ-
nã intern. Telefon: 0729/
951.222.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA or-
ganizeazã cursuri: Teh-
nician Topo Cadastru,
Asfaltator, Constructor
drumuri ºi poduri, For-
mator, Inspector resur-
se umane, Asistent rela-
þii publice ºi comunica-
re, Contabil, Agent co-
mercial, Mãcelar, Peisa-
gist-floricultor, Manager
Proiect, Auditor în dome-
niul calitãþii, Expert achi-
ziþii publice, plata în rate.
Strada “Sãrarilor” nr. 31
(incinta COMAT DOLJ).
Telefon: 0251/432.266;
0743/108.821.

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

PRESTÃRI SERVICII
Frizeriþã tund doamne la
preþ redus, epilez. Telefon:
0770/972.810.
AMENAJÃRI CON-
STRUCÞII. Telefon:
0757/338.367.
EXECUTÃM dulgherii, în-
velitor toate tipurile de ta-
blã, curãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon: 0748/
417.501.
Gãtit, spãlat, cãlcat etc.
sau îngrijire copil mic. Te-
lefon: 0762/047.095.
Înfiinþare societãþi ºi asocia-
þii. Telefon: 0761/633.118;
0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular, vând garsonie-
rã – Brazdã, bloc G5, etaj
6, Preþ 95.000 lei. Telefon:
0760/791.256.
Vând garsonierã zona
Ciupercã, etaj 1. Telefon:
0723/223.658.
Vând camerã cãmin Ba-
riera Vâlcii (SPIACT). Te-
lefon: 0251/328.244;
0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Vând camerã cãmin îm-
bunãtãþitã, parchet, geam
termopan, izolaþie interioa-
rã. Preþ 62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.
URGENT VÂND GAR-
SONIERÃ PARTER, FI-
LIAªI. TELEFON: 0764/
225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
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.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau schimb
cu o casã lângã Craiova.
Telefon: 0766/483.542.

CASE
Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican 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 solidã,
zonã centralã, Agronomie,
6 camere, 2 bãi, bucãtãrie,
teren 462 m2, garaj. Tele-
fon: 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, utili-
tãþi, garaj 21 mp, centralã
proprie. TELEFON:  0760/
611.651.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, pivni-
þã teren 1300 mp utilitãþi
schimb cu 2 apartamen-
te. Telefon: 0761/824.947.
PARTICULAR, VÂND
CASÃ “REGALÃ” SUPER-
BÃ ÎN COMUNA DIOªTI, 3
CAMERE ªI DEPENDIN-
ÞE: BUCÃTÃRIE, BECI,
MAGAZIE, GARAJ, PÃ-
TUL, CURTE 3400 MP,
FÂNTÂNÃ ÎN CURTE, APÃ
CURENTÃ, LA STRADÃ,
LA 100 M DE DN 65 CRA-
IOVA – CARACAL. PREÞ
NEGOCIABIL. TELEFON:
0722/33.66.34.
Vând casã cu 5 camere,
baie, bucãtãrie, dependin-
þe, Bãile Olãneºti, 45.000
euro, negociabil. Telefon
0725/505.440.
Vând în comuna Pleniþa,
Dolj douã case cu câte
douã camere fiecare, cu
antreu ºi beci, mobilate ºi
cu tot inventarul gospodã-
resc pentru douã familii,
apã, canal, baie, situate
lângã spitalul Pleniþa. Preþ
total 40.000 lei. Telefon:
0230/561.168.
Casã 4 camere, bucãtã-
rie, baie, beci, suprafaþã
108 mp, teren 275 mp,
gaze, apã, încãlzire cen-
tralã, Aleea 6 Brestei. Te-
lefon: 0725/505.424.

Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 0786/982.529.
D+P, 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp ane-
xe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.

TERENURI
Loc de casã intravilan 17
ari, comuna Mârºani, ju-
deþul Dolj. Telefon: 0755/
740.029.
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. Te-
lefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND teren agricol coma-
sat. Relaþii telefon:  0728/
048.066.
Vând teren intravilan, 3500
mp, situat în Popoveni, cu
23 m deschidere la strada
principalã, cu toate facilitãþ-
le ºi în condiþii avantajoase.
Telefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren intravilan 400
mp situat în Segarcea,
strada “Unirii” nr. 29F (în
spatele liceului), cadastru
ºi 3300 mp vie (parþial de-
friºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon:
0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi pomi
fructiferi + casã bãtrâneas-
cã pentru demolare, cu ca-
dastru fãcut la 11 km de Cra-
iova – intravilan. Cedez
4200 m2  tren extravilan –
pentru 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 conve-
nabil. 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 fabricaþie
2003, unic proprietar,
113.600 km. Telefon:
0748/820.770.
Vând Volkswagen Golf VI
culoare alb, an fabricaþie
2010, km 10.000, preþ
8.500 euro. Telefon: 0744/
391.195; 0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil.
Telefon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, taxele
la zi, preþ negociabil 2500
euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Telefon:
0761/647.718.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
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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

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

Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatricula-
tã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro,
negociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie 93,
în stare de funcþionare,
nerulatã în þarã – 550
euro, negociabil. Telefon.
0769/682.917.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoare
portocaliu, preþ foarte bun.
Telefon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
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 cla-
sa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz pentru
voiaj, arcuri spirale pentru
suspensii dublurã la Mer-
cedes 190D, de epocã.
Telefon: 0251/598.518
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balan-
þã Berkel, cuier pom, apa-
rat telefon-fax. Telefon:
0746/660.001.
Vând cadru metallic pentru
handicap, masã sufragerie
6 persoane, chiuvetã cu pi-
cior (ciupercã), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând set 16 piese pentru
gãtit etajat, economic, rapid,
fãrã ulei. Cadou nuntã de-
osebit. Telefon: 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.
Vând 2 locuri de veci, Ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.

Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Mer-
cedes 190D, 1966. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzã-
tor încãlzire la gaze sau
butelie, arzãtoare gaze
sobã, reductor 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 tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã pei-
saj pãdure. Preþ 25-40 lei.
Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând rãsad de trandafiri toa-
te 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 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negocia-
bil. Telefon: 0724/281.744.

Vând radio, oglindã interi-
or, telescop spate pt. Opel
Astra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt.
Dacia 1300. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
ghierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. 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 putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi cu
toc noi pentru casã, cilindru
de cupru cu þeavã ºi butoi
galvanizat pentru þuicã. Te-
lefon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3  canate  lemn,
uºã apartament din lemn.
Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.

Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re 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 pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider 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 foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur, con-
venabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
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. Tele-
fon: 0747/530.981.
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare 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 Cra-
ioviþa 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. Te-
lefon: 0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr tablou mare pes-
te 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 sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.

Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o microfer-
mã de flori: trandafiri, zam-
bile, frezii ºi pepinierã
pomi fructiferi, culturã de
cãpºuni în sere sau sola-
rii. Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere 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 re-
galiste, 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. Telefon:
0762/267.631.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Tele-
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament pen-
tru familie zona prefecturã.
Telefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comer-
cial 53 mp, str. “Amara-
dia” nr. 56, parter bloc
(fosta Cofetãrie Amara-
dia) 5 Euro mp. Telefon:
0744/550.349.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer con-
diþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
camerã cu chirie, prefera-
bil la casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Telefon:
0740/895.691.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Alexandru, pensionar,
vãduv, doresc doamnã
vaduvã, vârstã 70-71 ani.
Telefon: 0784/984.085.

Salariat, 50 de ani, nefu-
mãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut
doamnã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã de
vârstã. Telefon: 0740/
895.691.
Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

CITAÞII
În ziua de 17.04.2013,
ora 10.30 la Judecãtoria
Craiova, numita Constan-
tin Ana având domiciliul în
Sat Zãnoaga (Com. Leu)/
DJ nr. 184 este citat în ca-
litate de pârât în Dosarul
nr. 19371/215/2012, com-
pletul C 19, camera c 19.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Trata-
ment: de prevenþie, cu-
rativ ºi de completare a
deficitului în organism
cu produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã
pentru familie. Telefon:
0724/512.304.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut Legitimaþie Trans-
port interurban pe nume-
le Florea Marian. O de-
clar nulã.
Pierdut Legitimaþie Trans-
port interurban pe nume-
le Florea Fãnica. O de-
clar nulã.
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.

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

CONDOLEANÞE
Un gând de mângâiere,
compasiune ºi sincere
condoleanþe, din partea
nepoþilor Sorin, Claudiu
ºi Dan Manda, care sunt
alãturi de familia îndure-
ratã în aceste clipe de
grea încercare ºi dure-
re pricinuite de plecarea
spre cele veºnice a un-
chiului lor Popa Emil.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
Cuvintele sunt puþine ºi
de prisos când un suflet
bun se ridicã la cer. Pro-
fund afectaþi, Marieta ºi
ªtefan Manda deplâng
trecerea în nefiinþã a ce-
lui care le-a fost frate ºi
cumnat. Prin dispariþia
sa, Popa Emil lasã un gol
imens în urma sa. Dum-
nezeu sã-i dea odihnã
veºnicã în Împãrãþia Sa!
COMEMORÃRI

Familiile Roºu, Dincu-
lescu, Pãnescu, Nãboiu,
Bilanciue, ªerban, Bazã-
verde ºi vecinii, regretã
încã ºi acum dupã 6
sãptãmâni, decesul pre-
matur ºi fulgerãtor al
unicului DAN DOBRICÃ
MIERTESCU, fost maior
în rezervã. Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniº-
te ºi pace! Fie-i þãrâna
uºoarã!
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• PSG ºi Barcelona nu s-au întânit niciodatã
într-un meci oficial.
• În faza anterioarã, PSG a trecut de

Valencia, o altã formaþie spaniolã, dupã 2-1 (d)
ºi 1-1 (a), în timp ce Barcelona a remontat
incredibil în faþa Milanului, câºtigând cu 4-0 pe
„Camp Nou” dupã 0-2 în Italia.
• Vineri searã, PSG a mai fãcut un pas spre

al treilea titlu din istorie, trecând cu 1-0, pe teren
propriu, de campioana Montpellier. Dupã 30 de
runde (din 38) formaþia din capitala Franþei are
cu 7 puncte mai mult decât Marseille. În schimb,
catalanii au obþinut doar o remizã la 2 pe terenul
codaºei Celta. Chiar ºi aºa, titlul este ca ºi
acontat, Real având de recuperat nu mai puþin de
13 puncte în ultimele 8 runde ale Primerei.
• Singura absenþã notabilã din rândul

parisienilor este cea a lui Thiago Motta (acciden-
tat). Cât o priveºte pe Barça, trupa condusã de
Tito Vilanova, care se va afla prima datã pe
bancã din ianuarie încoace, din cauza unor
probleme medicale, va fi vãduvitã de prezenþa
cãpitanului Charles Puyol ºi a lui Adriano (ambii
acciedentaþi), plus Pedro (suspendat). Au fost

• Bayern ºi Juventus se sflã
în faþa celui de al ºaptelea meci di-
rect (toate în Champions League),
italienii având un bilanþ mai bun,
3-1-2.
• La Munchen, bilanþul este

perfect egal, 1-1-1.
• Ultima confruntare directã

dintre cele douã a avut loc la Tori-
no, 4-1 pentru formaþia germanã
în decembrie 2009 (meci din faza
grupelor), stagiune în care Bayern
a mers pânã în finalã, pierdutã la
Madrid contra lui Inter Milano,
scor 0-2.
• În faza anterioarã, Bayern a

trecut de Arsenal, dupã 3-1(d) ºi 0-2
(a), în timp ce Juve a triumfat în dau-
na lui Celtic, dupã 3-0 (d) ºi 2-0 (a).

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TUR

BAYERN MUNCHEN – JUVENTUS TORINO
Stadion: „Fussball Arena”, astãzi, ora 21:45,

TVR 1, Digi Sport 2, Dolce Sport 2
Echipe probabile

Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).
Returul este programat în 10 aprilie.

Neuer – Lahm, Boateng, Dante,
Alaba – Gustavo, Schweinsteiger
– Muller, Kroos, Ribery – Mandzu-
kici. Antrenor: Jupp Heynckes.

Buffon – Barzagli, Chiellini, Bo-
nucci – Lichtsteiner, Vidal, Pirlo,
Marchisio, Asamoah – Matri, Qua-
gliarella. Antrenor: Antonio Conte.

PARIS SG – FC BARCELONA
Stadion: „Parc des Princes”, astãzi, ora 21:45, Digi Sport 1, Dolce Sport 1

Echipe probabile

Arbitru: Wolfgang Stark (Germania).
Returul este programat în 10 aprilie.

Valdes – Dani Alves, Pique, Mascherano, Jordi Alba
– Busquets, Xavi, Iniesta – Fabregas, Messi, Villa.

Antrenor: Tito Vilanova.

Sirigu – Jallet, Thiago Silva, Alex, Maxwell – Lucas
Moura, Verratti, Matuidi, Pastore – Ibrahimovici, Lavezzi.

Antrenor: Carlo Ancelotti.

unele probleme ºi cu Jordi Alba ºi Xavi, proble-
me apãrute dupã meciurile Spaniei din prelimina-
riile CM din 2014, cu Finlanda ºi Franþa, însã
cei doi au fost menajaþi sâmbãtã cu Celta, fiind
anunþaþi titulari în aceastã searã.
• Suspendat într-o primã fazã douã etape

dupã eliminarea suferitã la Valencia, lui Zlatan
Ibrahimovici i s-a redus pedeapsa la o singurã
rundã (returul contra “liliecilor”), astfel cã va fi
pe teren contra fostei sale echipe.
• “Centralul” german Wolfgang Stark este

un fan declarat al argentinianului Leo Messi.
Dupã un Barcelona – Arsenal (4-1), disputat în
primãvara lui 2010 în “sferturile” Ligii, argenti-
nianul i-a cerut neamþului balonul cu care
marcase toate cele patru goluri ale catalanilor,
iar acesta i-a solicitat în schimb tricoul. Messi l-
a refuzat. Ulterior, la CM 2010, Stark ºi-a
încercat din nou norocul la meciul Argentina -
Nigeria: “Mi-ar plãcea ca Messi sã-mi dea
tricoul lui. E unul dintre cei mai buni jucãtori din
lume ºi este o adevãratã încântare sã-l vezi la
lucru”. Nici de data aceasta nu i-a ieºit. Poate
reuºeºte acum!

• În week-end, ambele com-
batante din aceastã searã au repurtat
victorii în campionatele externe, pe
care de altfel le dominã cu autorita-
te: Bayern (care are nu mai puþin de
20 de puncte peste Dortmund) a stri-
vit-o pe Hamburg, 9-2 pe teren pro-
priu, iar „Bãtrâna Doamnã” (la 9 lun-
gimi de Napoli) s-a impus în fieful
lui Inter Milano cu 2-1.
• La întâlnirea din aceastã

searã, Bayern nu va putea conta
pe mijlocaºul la închidere Javi
Martinez (suspendat). De cealaltã
parte, Juve suferã în compartimen-
tul ofensiv, Sebastian Giovinco
(accidentat cu Inter) ºi Mirko Vu-
cinici (rãcit) având ºanse mici de
a evolua.

Manºa tur a celorlalte douã partide din „sferturi”, Real Madrid – Galata-
saray Istanbul ºi Malaga – Borussia Dortmund, se va disputa mâine searã.

Cãlãul Stelei din optimile de finalã ale Eu-
ropa League, Chelsea Londra, a acces, ieri,

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

Paris Saint-Germain – FC Barcelona.

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

SCM „U” Craiova – Municipal Oradea /
19:45 – BASCHET (F) – Cupa României /
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bay-
ern Munchen – Juventus Torino / 2:00 –
TENIS – Turneul de la Charleston (SUA):
ziua a doua.

Digi Sport 3
17:00 – TENIS – Turneul de la Charles-

ton (SUA): ziua a doua.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

Tenismanul britanic Andy Mur-
ray, cap de serie numãrul 2, a tri-
umfat, duminicã searã, la turneul
Masters 1000 de la Miami (SUA),
dupã ce a dispus, în ultimul act,
cu scorul de 2-6, 6-4, 7-6, la fine-
le a douã ore ºi 44 de minute, de
spaniolul David Ferrer, al treilea
favorit al competiþiei.

Confruntarea, una extrem de
spectaculoasã pe toatã durata sa,
a fost începutã mai bine de sporti-
vul iberic, care a reuºit sã îºi adju-
dece primele 5 game-uri, chiar
dacã a fost nevoit sã salveze 3
mingi de break pe parcurs. Mur-
ray a redus apoi diferenþa la 2-5,
însã a jucat un game dezastruos
în minutele care au urmat: douã
duble greºeli ºi alte douã mingi ri-
sipite i-au fãcut cadou setul lui
Ferrer.

Manºa a doua a fost mult mai
echilibratã, iar britanicul a început
sã rãspundã tot mai eficient în
schimburile lungi de pe fundul te-
renului. Finalistul de la Australian

Demba Ba a ucis-o pe United

Chelsea, în semifinalele Cupei Angliei
în careul cu aºi al Cupei Angliei, graþie unei
victorii cu 1-0 obþinute, pe teren propriu, în
faþa liderului la zi din Premier League, Man-
chester United.

Partida, în fapt o rejucare dupã acel 2-2
de pe “Old Trafford”, din 10 martie, a fost
decisã de reuºita senegalezului Demba Ba
(49), urmare a unui “assist” venit din partea
spaniolului Juan Mata.

În semifinale (14 aprilie), londonezii vor
înfrunta rivala localã a lui United, pe Man-
chester City, meci ce se va disputa tot pe
“Stamford Bridge”.

Pentru un loc în ultimul act se mai bat
divizionara secundã Milwall ºi Wigan Athle-
tic, pe terenul primeia, în 13 aprilie.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Paris Saint-Germain – FC Barcelona.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

Bayern Munchen – Juventus Torino.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

Bayern Munchen – Juventus Torino.

Eurosport
16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bascilor

(Spania): etapa a doua / 20:00 – CURLING –
Campionatul Mondial (faza grupelor): Suedia
– Elveþia / 0:00 – CURLING – Campionatul
Mondial (faza grupelor): Cehia – Danemarca.

Eurosport 2
19:00 – FOTBAL – Liga Campionilor

Asiei.

Andy Murray a câºtigat turneul Masters 1000 de la Miami
Open a dat startul revenirii în game-
ul 3, atunci când a realizat break-
ul pe care l-a pãstrat pentru o bunã
bucatã de vreme. Cu toate cã la 4-
2 pentru el, Murray a avut ºansa
unui dublu break, scoþianul a ratat
inexplicabil, iar apoi ºi-a cedat ser-
viciul. Ferrer nu a fost însã capa-
bil sã profite la maxim de pasa sla-
bã în care intrase adversarul sãu,
a comis câteva greºeli uºoare ºi i-
a redat avantajul serviciului lui
Andy. Care nu a mai lãsat loc pen-
tru erori ºi a închis setul cu un
game alb.

Actul decisiv a fost asemãnãtor
unui carusel, cu 7 break-uri în pri-
mele 9 jocuri. La 5-4, Murray a
avut ºansa sã încheie partida pe
propriul serviciu, dar Ferrer a ris-
cat totul ºi a urcat la fileu la aproa-
pe fiecare minge. Ibericul a egalat
situaþia, s-a instalat la conducere
cu 6-5, iar apoi a avut un punct de
meci pe game-ul adversarului.
Murray a trimis o minge care a
prins tuºa, a salvat oportunitatea

lui Ferrer ºi l-a înghenuncheat
moral pe adversarul sãu, care a mai
câºtigat doar un singur punct în
tiebreak (7-1).

Astfel a cucerit al 9-lea trofeu
de categorie Masters sportivul bri-
tanic, din cele 12 finale disputate
în acest gen de turnee. De cealaltã
parte, Ferrer a dovedit din nou cã
a dezvoltat un adevãrat complex
pentru jucãtorii clasaþi în faþa sa: a
fost cea de-a 13-a finalã pe care a
disputat-o împotriva unui adversar
din Top 5, iar pânã acum, ibericul
le-a pierdut pe toate. Mai mult,
setul inaugural din finala de la
Miami a fost cel de-al doilea pe
care Ferrer l-a câºtigat în toate
aceste finale.

Britanicul, salt pe locul secund
în ierarhia ATP

Graþie parcursului de la Key
Biscayne, Andy Murray a urcat pe
locul doi în ierarhia mondialã datã
publicitãþii ieri, el devansându-l pe
elveþianul Roger Federer. Scoþia-

nul nu este la prima astfel de
performanþã, el mai atingând
poziþia secundã ºi în vara lui
2009. De asemenea, învinsul
sãu din finala de la Miami,
David Ferrer, a urcat la rân-
du-i o treaptã, pânã pe 4, în
locul compatriotului sãu, Ra-
fael Nadal. ªi un fapt rar în-
tâlnit, pentru prima datã în-
cepând cu 10 noiembrie
2003, nici Roger Federer ºi
nici Rafael Nadal nu ocupã
unul din primele douã locuri
în clasamentul ATP. Clasa-
ment în care România are un
singur reprezentant în primii
100, este vorba de Victor Hã-
nescu, care a coborât o pozi-
þie ºi se aflã pe locul 58, cu
789 de puncte.

Top 10 aratã astfel: 1. Novak
Djokovici (Serbia) – 12.370p, 2.
Andy Murray (Marea Britanie) –
8.750p, 3. Roger Federer (Elve-
þia) – 8.670p, 4. David Ferrer (Spa-
nia) – 7.050p, 5. Rafael Nadal

(Spania) – 6.385p, 6. Tomas Ber-
dych (Cehia) – 5.145p, 7. Juan
Martin Del Potro (Argentina) –
4.750p, 8. Jo-Wilfried Tsonga
(Franþa) – 3.660p, 9. Richard Gas-
quet (Franþa) – 3.230p, 10. Janko
Tipsarevici (Serbia) – 3.000p.



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii marţi, 2 aprilie 2013sport
Pagină realizată de COSMIN STAICU

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 24 14 5 5 47-22 47
Pandurii 24 13 5 6 36-30 44
Petrolul 24 11 9 4 33-20 42
Dinamo 24 12 6 6 37-26 42
Vaslui 23 10 7 6 32-22 37
CFR Cluj 24 9 9 6 39-27 36
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
Ceahlăul 24 6 6 12 29-42 24
Viitorul 23 4 11 8 26-34 23
Iaşi 23 5 4 14 21-32 19
Severin 24 3 8 13 21-33 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.
Ceahlăul – CS Turnu Severin 1-0
A marcat: Marc 38.
Petrolul – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Hamza 60 / Weldon 79.
Dinamo – Astra Giurgiu 1-0
A marcat: Alexe 23.

Meciurile CSMS Iaşi – Gloria Bistriţa, FC Vaslui – Viitorul şi Oţelul
– Steaua s-au jucat aseară.

LIGA I – ETAPA A XXIV-A

Astăzi se încheie sezonul regu-
lat în Liga Naţională de baschet, iar
meciul din Sala Polivalentă, dintre
Universitatea Craiova şi Municipal
Oradea, este cel mai important pen-
tru configuraţia clasamentului în per-
spectiva play-off-ului. Este de alt-
fel singura partidă în care se întâl-
nesc formaţii care evolua în play-
off. Sunt două echipe care şi-au
surclasat obiectivul iniţial pentru
acest sezon, Craiova intrând în pre-
mieră în play-off, iar Oradea domi-
nând campionatul, după ce nicio-
dată nu terminase mai sus de locul
5. Pentru oaspeţi este simplu: vor
să câştige pentru a câştiga titlul de
neoficial de campioană a sezonului
regulat şi de a întâlni CSM Bucu-
reşti în play-off. Craiovenii depind
şi ei în primul rând de ei înşişi în
tentativa de a ocupa locul 4 şi de a
juca mai multe meciuri acasă în
play-off. Numai că va conta şi ad-
versarul de acolo, acesta putând fi
în cele mai multe variante Gaz Me-
tan Mediaş, echipa care ne-a depă-
şit clar runda trecută, 101-66 şi care
a jucat excelent în cupele europe-
ne, sau BC Timişoara, formaţie oa-
recum mai accesibilă. S-au făcut
însă destule calcule şi supoziţii în
această perioadă. Paradoxal,  un
eşec în seara aceasta poate fi con-
venabil Craiovei, în cazul în care
Mediaş, Cluj şi şi-ar câştiga meciu-
rile, ceea ce ar fi normal respec-
tând calculele hârtiei. Atunci toate
ar fi la egalitate de puncte şi la un
clasament în patru, Craiova ar ter-
mina tot pe 4, jucând cu Timişoara
în play-off . Dacă Universitatea
bate, la fel ca următitoarele, un cla-
sament între cele 3 ne-ar aduce în
sferturi pe Gaz Metan Mediaş. Nu-
mai că şi formaţia de pe Bega poate
să-şi decidă singură soarta printr-
un eşec, neaşteptat în condiţii nor-
male, la Constanţa. Cum Asesoft
Ploieşti se va clasa aproape sigur
pe locul 3, iar Mediaş, Cluj şi Timi-
şoara vor să evite locul 6, care ar
asigura o întâlnire cu campioana
en-titre, Oradea şi Mureşul fiind
mult mai doriţi ca adversari. Se pot
emite multe ipoteze, dar în majori-
tatea Craiova ar termina pe locul 4,
Mediaş pe 5, Clujul pe 6, iar Timi-
şoara pe 7. Deşi în mod normal,
dar după cele mai plauzibile rezul-

Liga Europeană de volei, în iunie la Craiova
Confederaţia Europeană de Volei a anunţat compo-

nenţa grupelor pentru ediţia viitoare a Ligii Europene
la volei feminin, care va avea loc în perioada iunie-
iulie 2013. Naţionala României este în grupă cu Tur-
cia, Bulgaria şi Ungaria şi va disputa meciurile în pe-
rioada 28-30 iunie în Sala Polivalentă din Bănie. Prima

clasată, cea mai bună echipă de pe locul 2 şi ţara or-
ganizatoare, Bulgaria, vor evolua în turneul final, pro-
gramat pe 11 şi 12 iulie 2013. În cazul în care Bulgaria
va ocupa una dintre primele două poziţii în Grupa A,
atunci la turneul final vor participa echipele clasate pe
primele două locuri în fiecare grupă.

1. CS Municipal Oradea 29 23 6 52
2. BC Mureş Tg. Mureş 29 22 7 51
3. CSU Asesoft Ploieşti 29 22 7 51
4. Universitatea Craiova 29 20 9 49
5. BC Timişoara 29 19 10 48
6. Gaz Metan Mediaş 29 19 10 48
7. “U” Mobitelco Cluj 29 19 10 48
8. CSM Bucureşti 29 17 12 46
..........................................................................................
9. Energia Rovinari 29 14 15 43
10. CSU Atlassib Sibiu 29 14 15 43
11. BCM „U” Piteşti 29 13 16 42
12. CSS Giurgiu 29 11 18 40
13. Timba Timişoara 29 8 21 37
14. Farul Constanţa 29 7 22 36
15. BC Miercurea Ciuc 29 3 26 32
16. Dinamo Bucureşti 29 1 28 30

Liga Naţională masculină de baschet

Împerecherea pentru play-off: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Împerecherea pentru play-out: 9-16, 10-15, 11-14, 12-13.
Echipele mai bine clasate vor juca mai multe meciuri acasă.

Păcăleală sau autopăcăleală a echipei de baschet?

Toma: „Suntem în postura Ştiinţei din
98, dar vrem să batem pentru fani”

Universitatea joacă în seara aceasta contra liderului CSM Oradea, ultimul meci
din sezonul regulat, fiind avantajată, după unele calcule, de o înfrângere

Ultima etapă a Ligii Naţionale,
astăzi, ora 18.00:

Farul Constanţa – BC Timişoara,
CSS Giurgiu – Asesoft Ploieşti, Timba
Timişoara – Gaz Metan Mediaş, Uni-
versitatea Craiova – Municipal Oradea
(în direct la Digisport 2), Mobitelco Cluj
– BCM Piteşti, Energia Rovinari – Di-
namo, CSM Bucureşti – Atlassib Sibiu,
BC Mureş – Csikszereda Miercurea
Ciuc.

tate, în play-off am putea să avem
meciurile: BC Mureş – CSM Bucu-
reşti, CSM Oradea – BC Timişoa-
ra, Asesoft Ploieşti – Mobitelco Cluj
şi Universitatea Craiova – Gaz Me-
tan. În play-off se joacă după siste-
mul „3 victorii din 5 meciuri”, iar
finala va fi „4 din 7”. Prima etapă
din play-off este programată pe 13
aprilie.

Mai multe meciuri acasă, dar
cu cel mai puternic adversar?

Formaţia craioveană nu ia în cal-
cul însă decât un succes astă-sea-
ră, temându-se de varianta de a
pierde locul 4, pentru că este de
aşteptat ca Timişoara să se predea
la Constanţa, mai ales că în week-
end o aşteaptă Final-four-ul Cupei
României, pe care-l va organiza.
Managerul Marius Toma a expli-
cat că Universitatea nu va risca
nimic şi va juca la victorie contra
liderului, pentru a-şi respecta fanii
şi a fi sigură de disputarea mai
multor meciuri acasă în play-off.
„Deşi la altă scară, putem spune
că suntem într-o postură asemă-
nătoare cu cea a Ştiinţei din 1998,
când putea să piardă cu Rapid în
ultima etapă pentru a fi sigură de
participarea în cupele europene.
Cu riscul de a avea cel mai prost
culoar, noi jucăm doar la victorie.
Sigur, putem întâlni Mediaşul, pro-
babil cea mai bună echipă a cam-
pionatului şi una care a făcut o fi-
gură excelentă în cupele europe-
ne. Am văzut ce forţă au în meciul
direct, îl au acum şi pe Mitchell,
dar nu avem alternativă. Nu facem
niciun fel de calcul, noi vom juca
la victorie fiindcă avem de apărat
cel mai preţios lucru pe c are-l
avem: publicul. Toată lumea din

ţară vorbeşte de Craiova, echipa
care joacă acasă cu 4.000 de spec-
tatori şi nu putem să ne batem joc
de acest lucru. Dacă Timişoara, o
echipă sponsorizată tot de munici-
palitate, ca şi noi, îşi permite să
piardă intenţionat la Constanţa, e
treaba celor de acolo, noi vom juca
la victorie” a declarat ieri manage-
rul echipei din Bănie, Marius Toma.

Mandic: „Suntem plătiţi
să câştigăm, nu să pierdem”

Antrenorul Andelko Mandic s-a
declarat deranjat de zvonurile con-
form cărora unele echipe, inclusiv
Craiova, ar lua în calcul să piardă
pentru a avea un traseu mai accesi-
bil în play-off. „Au existat multe zvo-
nuri şi s-au făcut multe calcule, care
vorbesc mai degrabă despre cine
va pierde şi nu cine va câştiga. Pot
să vă asigur de un singur lucru: Cra-
iova a jucat şi va juca doar pentru a
câştiga, suntem profesionişti şi plă-
tiţi să batem, nu să pierdem. Putem
decide campioana sezonului regu-
lat, dar nu ne interesează acest lu-
cru, jucăm doar pentru noi, fiindcă
suntem la mâna noastră în lupta pen-
tru locul 4. Oradea nu va veni în va-
canţă la Craiova, ci să-şi apere locul
1, ocupat de la începutul sezonului.
Nu este un meci special pentru mine,
chiar dacă am fost căpitanul Oradei
câţiva ani, sunt prieten cu oamenii
de acolo doar înainte şi după meci.
Chemăm fanii la sală pentru a ne aju-
ta să ne îndeplinim ţelul. Ce vom face
dacă evităm Mediaşul şi ne bate Ti-
mişoara în 3 meciuri?” a fost dis-
cursul lui Andelko Mandic, cel su-
pranumit „Chuck Norris” pe vremea
când făcea furori în tricoul adversa-
rului de astăzi, în care şi-a încheiat
şi cariera.


