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Pregătiţi pentru
cariera euforică
de „gropari”
Deputatul s ocial-de mocrat –
aşa zice el –, Ion Călin, de la Dolj,
e un militant îmbibat de idei revoluţionare, specialist ca mobilizator-organizator. Aparatcik calificat. Asta a făcut, asta mai ştie
să facă atunci când s e apele ază la
cordialitate a lui ipocrită. Altce va
nu. Din fe ricire, n-a fost folos it
la adevărata capacitate creatoare,
fiind lăs at în cons ervare, adică în
adormire, aşa că e odihnit. Definiţia „de lucru” pe care o propun
ar suna astfel: parlame ntarul a
fost pregătit pentru cariera euforică de gropar.
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EDUCAŢIE

O să vi se pară puţin ciudat ţinând cont că limba engleză este preferata
marilor companii sau a celor care îţi solicită un CV în vederea ocupării unui
loc de muncă bine plătit. Pentru eleva Daniela Iulia Gigîrgiu din clasa a XIa C a Liceului Teroetic “Independenţa” Calafat, lucrurile stau altfel. Limba
italiană, ca a treia limbă de studiu, a devenit prima pentru Daniela Iulia,
făcând de-a dreptul o pasiune pentru muzicalitatea şi frumuseţea ei.
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O elevă din Ciupercenii Vechi s-a calificat
la Olimpiada Naţională de Limba Italiană
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Ambasadorul
Republicii Poloneze,
Marek Szczygieł,
vine la Craiova

Excelenţa înseamnă inimă şi pasiune, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, înţelepciune şi tenacitate. Înseamnă respect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine promisiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884.

www.domeniulcoroanei.ro
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 3 aprilie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4179 ............. 44179
1 lirã sterlinã..........................5,2246.......................52246

Cod galben de ploi abundente
ANM a emis o avertizare Cod galben de ploi pentru mai multe judeþe
din vestul ºi sud-vestul României. În
intervalul 2 aprilie, ora 23, – 3 aprilie,
ora 09, va ploua, îndeosebi în vestul ºi
sud-vestul þãrii. În Banat, vestul ºi nordul Olteniei ºi sudul Criºanei, cantitãþile de apã vor atinge local 25 l/mp,
iar în Munþii Banatului ºi în vestul
Carpaþilor Meridionali se vor depãºi
izolat 50-60 l/mp. De asemenea, în intervalul 3 aprilie, ora 9.00, - 4 aprilie,
ora 9.00, va ploua în toatã þara. Vor fi
mai ales averse, posibil însoþite de descãrcãri electrice ºi intensificãri temporare ale vântului. În Oltenia, vestul
Transilvaniei ºi Maramureº, cantitãþile de apã vor cumula, local, peste 25 l/
mp, iar în zona Carpaþilor Meridionali se vor depãºi 60-70 l/mp.
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Procurorul general ºi ºeful DNA vor fi numiþi în urma
unei selecþii realizate de viitorul ministru al Justiþiei
Premierul Victor Ponta a anunþat ieri, la ieºirea de la întâlnirea Secþiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cã procurorul general ºi ºeful DNA vor fi selectaþi în
urma unei proceduri care va fi condusã de viitorul ministru al Justiþiei. Anterior, premierul,
care este ºi ministru interimar al Justiþiei, confirmase, dupã participarea la festivitãþile prilejuite de Ziua Jandarmeriei, cã o va numi pe Laura Codruþa Kovesi la ºefia Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA). Întrebat, înainte sã se urce
în maºinã, dacã o va numi pe Kovesi la condu-

Comisia juridicã vrea reluarea
discuþiile pe proiectul de
revizuirea Constituþiei din 2011
Comisia juridicã a Camerei Deputaþilor a decis, ieri, sã propunã ca
procedura în cazul proiectului de revizuire a Constituþiei depus la Parlament în anul 2011 sã continue, astfel
încât comisia sã întocmeascã un raport suplimentar, dupã care acesta sã
treacã prin plenul Camerei. „Comisia juridicã a decis cã procedura proiectului de lege vizând modificarea
Constituþiei, aflat de anul trecut în
procedurã parlamentarã, va trebui sã
continue prin întocmirea unui raport
pe care comisia îl dã în termenul pe
care îl va stabili Biroul Permanent,
dacã va fi de acord cu sugestia noastrã”, a declarat preºedintele Comisiei juridice, deputatul Bogdan Ciucã. Preºedintele Traian Bãsescu a solicitat Camerei Deputaþilor, într-o
scrisoare transmisã în 21 martie lui
Valeriu Zgonea, sã continue dezbaterile la proiectul de revizuire a Constituþiei transmis la Parlament în iunie 2011 ºi care transpune rezultatele referendumului din 2009.
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cerea DNA, rãspunsul lui Ponta a fost: „Da”.
Purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Andrei Zaharescu, a susþinut însã cã premierul a rãspuns
afirmativ la o altã întrebare, nu la cea privind
numirea Laurei Kovesi la ºefia DNA. „Premierul nu face declaraþii peste umãr la întrebãri atât
de importante. El a rãspuns la întrebarea dacã
va face declaraþii pe aceastã temã ºi a rãspuns
: «Da, la CSM»”, a explicat purtãtorul de cuvânt al Guvernului, într-o declaraþie acordatã
Mediafax. „Nu am fãcut nici un fel de nominalizare ºi nu am vorbit de nici un fel de nume, nici
aici, la întâlnirea cu Secþia de procurori, nici cu
altã ocazie. Am avut o
discuþie despre procedurã: dacã mergem pe
procedura prevãzutã în
acest moment de lege,
cu propunerea ministrului Justiþiei, avizul CSM
ºi numirea de cãtre preºedinte sau dacã mergem pe acea procedurã
discutatã ºi cu ministrul
Pivniceru (n.r. – fostul
ministru al Justiþiei) ºi
cu Comisia Europeanã,
care presupune anumite
etape discutate de Pivniceru cu Secþia de procurori. Opinia membrilor
secþiei de procurori este
de a merge pe o proce-

Antonescu: PNL îºi va asuma în
continuare Ministerul Justiþiei
Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat ieri cã PNL îºi va asuma în continuare conducerea Ministerului Justiþiei, decizia finalã în privinþa propunerii pe care liberalii i-o
vor face premierului urmând sã fie
luatã astãzi de Biroul Politic Naþional al partidului. „În nume personal,
vã pot spune cã PNL îºi va asuma în
continuare Ministerul Justiþiei ºi va
face o propunere pentru acest portofoliu. Decizia finalã aparþine BPN”, a
declarat Crin Antonescu pentru
„Gândul”. Liderul liberalilor a subliniat chiar cã nu s-a pus problema cedãrii Ministerului Justiþiei. „Nu s-a
pus niciodatã problema asta. Am precizat de ieri ºi am spus cã, dacã premierul va face propunerile în calitate
de ministru al Justiþiei (n.r. - pentru
ºefia Parchetului General ºi a DNA)
ºi dna Kovesi va figura printre ele,
este posibil sã luãm în discuþie ca
PNL sã renunþe la Ministerul Justiþiei de tot. Nu a fost vorba de troc,

de purcoaie de bani sau de compensaþii”, a spus Crin Antonescu. Întrebat dacã astãzi se încheie interimatul
premierului Victor Ponta la Ministerul Justiþiei, acesta a rãspuns: „Nu,
interimatul se încheie în 45 de zile,
dar se poate sã fie dureros ºi atunci
se scurteazã suferinþa. (...) L-am auzit pe premier azi (n.r. - ieri) vorbind
despre faptul cã doreºte repede sã
desemneze un ministru stabil. Voi
discuta cu domnia sa. Poate cã premierul se întâlneºte cu preºedintele
ºi decid sã ignore ce s-a întâmplat la
CSM ºi sã facã propuneri ºi chiar
numiri de asearã. Nu ºtiu, dar nu putem vorbi pe supoziþii. Ceea ce ºtim
este cã totul este neclar”. Liderul PNL
a punctat cã nu sunt 16 propuneri
pentru Ministerul Justiþiei, aºa cum
se zvonise, ºi cã are ºi el niºte ipoteze în minte în acest caz. De asemenea, Crin Antonescu a subliniat cã
este vorba de oameni politici, dar ºi
din afara partidului.

durã de selecþie, cu toate acele etape. Am luat
act de acest punct de vedere ºi am spus foarte
clar cã nu vreau sã facem propuneri decât dacã
ne înþelegem asupra procedurii de urmat ºi acesta este rezultatul”, a spus Ponta ieri, la finalul
dicuþiei de la CSM. El a precizat cã îl va informa
telefonic pe preºedintele Traian Bãsescu despre aceastã concluzie, cu menþiunea cã nu va
exista „o procedurã rapidã”. La scurt timp de la
aceste declaraþii, preºedintele PNL, Crin Antonescu, a recunoscut cã îi este „neclar” ce s-a
îmtâmplat la CSM, la ºedinþa la care a luat parte
premierul Victor Ponta, cã aºteaptã clarificãri
de la acesta, iar decizia în ceea ce priveºte persoana care va ocupa poziþia de ministru al Justiþiei va fi luatã astãzi. Întrebat cum vede cele
petrecute la ºedinþa CSM pe subiectul propunerilor privind procurorii ºefi ai Parchetului ºi
DNA, liderul PNL a rãspuns: „Vãd neclar, aºtept clarificãri, probabil cã premierul le va da”.
Preºedintele CSM, Oana Schmidt Hãinealã, a
declarat ieri, dupã ºedinþa Secþiei de procurori
a Consiliului, cã nu au fost pronunþate nume
ca propuneri pentru ºefia parchetelor, ci au fost
reiterate exigenþele privind candidaþii, legate de
experienþã managerialã, portofoliu profesional
ºi reputaþie. „Nu s-au pronunþat nume. Am spus
care sunt exigenþele noastre. Este opinia unanimã a magistraþilor din Secþia de procurori, manifestat constant din septembrie (n.r. - 2012)
încoace. Avem o procedurã (n.r. - pentru selecþia ºefilor parchetelor) prevãzutã de lege, nu
îmi cereþi sã comentez legea”, le-a declarat Hãinealã jurnaliºtilor.

Guvernul central are prea multe atribuþii
Guvernul are în acest moment prea
multe atribuþii, care trebuie delegate
cãtre regiuni, a declarat premierul Victor Ponta ieri, arãtând cã se confruntã zi de zi cu o „supercentralizare”,
transmite Agerpres. „Sunt unul dintre premierii care cred cã Guvernul
central are prea multe atribuþii. Un
guvern mai suplu, mai eficient, trebuie sã cedeze din aceste atribuþii
cãtre regiuni, municipii, oraºe. O fac
din convingere. (...)
Mã confrunt zi de zi cu
o supercentralizare.
Mã confrunt cu
aceasta zi de zi. O guvernare foarte centralizatã nu este eficientã”, a explicat premierul Ponta la o dezbatere vizând procesul
de regionalizare, organizatã la Academia
Românã. El a explicat
cã regionalizarea trebuie prevãzutã în Constituþie, la revizuirea

acesteia. „Sunt câteva argumente pe
care încerc sã le transmit cãtre publicul larg. (...) Dacã nu existã un suport al opiniei publice, nu vom putea
face aceastã regionalizare (...). Tot
efortul nostru de a gãsi procedura
depinde de primul pas - de a trece în
Constituþie existenþa regiunilor, competenþele, dupã aceea sã convingem
oamenii sã vinã la referendum sã valideze”, a spus Ponta.

Cod portocaliu de inundaþii, pânã joi searã, pe râuri din opt judeþe, inclusiv Dolj
Râuri din nouã judeþe, respectiv Satu Mare, Hunedoara, CaraºSeverin, Timiº, Mehedinþi, Vâlcea,
Olt ºi Dolj, se vor afla pânã joi, la
ora 20.00, sub cod portocaliu de
inundaþii, potrivit actualizãrii unei
avertizãri emise de Institutul Naþional de Hidrologie ºi Gospodãrire
a Apelor (INHGA). Astfel, pânã joi
la ora 20.00, se menþine codul
portocaliu pe râul Crasna, sectorul aval Domãneºti (sector îndiguit), din judeþul Satu Mare. De
asemenea, în intervalul miercuri,
ora 6.00, - joi, ora 20.00, se institu-

ie cod portocaliu pe râurile din
bazinele: Timiº superior, Bârzava,
Moraviþa, Caraº, Nera, Cerna (judeþele Hunedoara, Caraº-Severin
ºi Timiº), pe Jiul superior ºi mijlociu ºi afluenþii sãi din judeþele Hunedoara, Gorj, Mehedinþi ºi Dolj,
precum ºi pe afluenþii Oltului mijlociu ºi inferior din judeþele Gorj,
Vâlcea ºi Olt. Codul portocaliu înseamnã posibile depãºiri ale cotelor de inundaþie ºi risc de viituri
generatoare de revãrsãri importante. INHGA mai precizeazã cã se
menþine, tot pânã joi la 20.00, co-

dul galben pe râurile din bazinele:
Tur, Crasna (amonte Domãneºti)
din judeþele Satu Mare ºi Sãlaj,
precum ºi pe Barcãu, Criºul Negru,
Criºul Alb (judeþele Sãlaj, Bihor,
Cluj, Arad ºi Hunedoara) ºi Bega
Veche (judeþul Timiº). În plus, se
instituie cod galben, valabil în intervalul marþi, ora 1.00, - joi, ora
20.00, pe râurile din bazinele: Viºeu, Iza, Lãpuº (judeþul Maramureº), Someºul Mare (judeþul Bistriþa Nãsãud), Arieº (judeþele Alba
ºi Cluj), Strei ºi afluenþii Mureºului din judeþul Hunedoara, Bega,

Timiº mijlociu ºi inferior (judeþul
Timiº), Jiu inferior (judeþul Dolj),
Argeº superior ºi afluenþii sãi din
judeþele Argeº ºi Dâmboviþa, Ialomiþa superioarã ºi Prahova - judeþele Dâmboviþa, Prahova, Buzãu
superior ºi afluenþii din judeþele
Covasna ºi Buzãu. Hidrologii mai
anunþã cã se menþine, tot pânã joi
la 20.00, codul galben ce vizeazã
Dunãrea, pe sectorul Bechet Tulcea (sector îndiguit) din judeþele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu,
Cãlãraºi, Ialomiþa, Brãila, Galaþi,
Constanþa ºi Tulcea.
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Gigacaloria duduie ºi în aprilie!
Termoficarea nu opreºte cãldura
la blocuri de teamã cã vremea rece
s-ar putea întoarce. Deºi a început
luna aprilie, craiovenii vor avea cãldurã în apartamente ºi de aici înco-

lo, reprezentanþii Termoficãrii motivând cã au primit niºte prognoze
meteo deloc îmbucurãtoare, conform cãrora se aºteaptã temperaturi
reci cam toatã luna aceasta.

de temperaturã, nu putem nici noi
sã oprim cãldura din apartamente”, a mai spus Degeratu. Pentru a nu-i pune totuºi pe oameni
sã arunce cãldura pe geam, specialiºtii au luat decizia sã distribuie agentul termic numai în timpul nopþii, începând de la ora
19.00 ºi pânã la 7.00 dimineaþa.
Potrivit administratorului Termoficãrii, Nicolae Degeratu, nu
se va mai repeta povestea de
anul trecut când primãvara a
venit mult mai devreme decât
acum. Atunci, agentul termic a
fost oprit în toatã Craiova pe data
de 21 martie, afarã fiind deja
destul de cald ca sã se mai punã
problema cã oamenii ar suferi de
frig în apartamente. În acest an,
nici vorbã de aºa ceva. Gigacaloria încã mai circulã în calorifere, iar specialiºtii spun cã va mai
circula mult ºi bine întrucât vremea caldã nu se grãbeºte sã ne
viziteze. ”Nu am cum sã întrerup cãldura pentru cã este frig
în continuare ºi nu îmi permit sã
las lumea sã sufere din acest
punct de vedere. Trebuie sã
avem în vedere cã mai sunt ºi
destule familii cu copii mici care
chiar nu pot sã stea fãrã cãldurã”, este de pãrere Degeratu.

nu vor mai fi încãlzite dacã se
constatã cã temperatura din timpul a trei noþi consecutive este
de peste 10 grade Celsius. Ceea
ce nu s-a întâmplat pânã acum.
”De câteva zile am început sã
facem ºi noi aceste mãsurãtori.
Dar numai într-o singurã noapte
s-a înregistrat o temperaturã mai
mare de 10 grade Celsius, în
restul fiind destul de scãzute.
Fiindcã nu ne încadrãm în grila

Distribuþia nu se opreºte
din motive de economie
Convinºi fiind cã vremea se
va rãci în urmãtoarele zile, cei
de la Termoficare spun cã vor fi
puºi în situaþia de a reporni atunci
sistemul de distribuþie, iar acest
lucru îi va costa mai mult decât
dacã se vor limita la menþinerea
cãldurii. ”Nu îmi convine sã închid sistemul pentru cã atunci
costurile vor fi ºi mai mari. Apa
se rãceºte între timp ºi trebuie

Program redus doar
pe timpul nopþii

Craiovenii nu mai vor
sã plãteascã ca iarna

Autoritãþile susþin cã, în plus,
agentul termic nici nu poate fi
oprit raportându-ne numai la calendar. Administratorul de la Termoficare a precizat cã blocurile

Termoficarea a primit totuºi
foarte multe cereri din partea
asociaþiilor de proprietari care
doresc sã nu mai fie alimentaþi

Curãþenia de primãvarã
a fost reluatã
Douã echipe formate din câte 25 de
lucrãtori din cadrul SC Salubritate Craiova SRL acþioneazã în cartierele Brazda
lui Novac ºi Valea Roºie, acestea fiind
sprijinite de lucrãtori din cadrul Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului
Public ºi Fondului Locativ. Potrivit reprezentanþilor Salubritãþii, campania
„Luna curãþeniei” va fi prelungitã pânã
în preajma Sãrbãtorilor Pascale, astfel
încâtsã se intervinã pentru ecologizarea

sã consum bani ca sã o aduc la
o anumitã temperaturã. Ca sã vã
faceþi o idee este ca atunci când
ai o oalã cu apã pe foc. Dacã
opreºti gazul, ea se rãceºte ºi trebuie sã consumi mai mult combustibil ca sã înceapã sã fiarbã
din nou. Dar e mult mai rentabil
sã o menþii pe minim”, a explicat Degeratu motivul tehnic. În
plus, specialiºtii considerã cã locatarii mai au ºi posibilitatea de
a-ºi întrerupe singuri cãldura,
moajoritatea având montate repartitoare pe calorifere.

tuturor zonelor în care au fost identificate depozite necontrolate de deºeuri ºi a
zonelor periferice ale Craiovei. Campania “Luna curãþeniei”, care a demaratã pe
19 martie de Primãria Craiova cu sprijinul SC Salubritate Craiova SL ºi Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului
Public ºi Fondului Locativ ºi întreruptã
din cauza vremii nefavorabile în perioada 25-29 martie, a fost reluatã în aceastã
sãptãmânã. (L.Moþîrliche)

cu agent termic în aceastã perioadã. Preºedinþii spun cã locatarii vor sã facã economii ºi preferã sã mai rabde de frig, motivând cã temperaturile nu mai
sunt aºa de aspre. ”Ei pot sã
cearã ce doresc, eu o sã întrerup alimentarea atunci când vor
creºte temperaturile”, a replicat
Nicolae Degeratu. Conducerea
Termoficãrii a recunoscut, în
schimb, cã facturile din ultimele
luni de iarnã nu au fost mari,
semn cã locatarii s-au pus pe
economii. Conform datelor furnizate de la cei de la Termoficare, craiovenii vor primi totuºi
cãldurã ºi toatã luna aceasta,
meteorologii avertizând cã vremea se va încãlzi abia spre sfârºitul lui aprilie.
LAURA MOÞÎRLICHE

Ambasadorul Republicii
Poloneze, Marek Szczygie³,
vine la Craiova
Mâine, Marek
Szczygie³, ambasadorul Republicii
Poloneze la
Bucureºti, se va
întâlnii cu prefectul Marius Deca ºi
cu Preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, la
Prefectura Dolj
începând cu ora
14:50. Dupã ora
16:30, ambasadorul Republicii
Poloneze va
participa la
vernisajul expoziþiei “În ritmul
epocii. Viaþa
Kazimierei I³³akowiczówna”, de la
Teatrul Naþional “Marin Sorescu” din
Craiova. O orã mai târziu, va depune
coroane la mormintele polonezilor, la

cimitirul catolic, din str Bucovãþ,
alãturi de oficialitãþile doljene.
MARIN TURCITU
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Doljeni arestaþi pentru trafic de droguri
O grupare de traficanþi de droguri
a fost destructuratã de oamenii legii, doi tineri de 22, respectiv 28 de
ani, fiind arestaþi preventiv în cursul
zilei de luni. În plus, pentru un al treilea doljean s-a cerut instanþei man-

dat de arestare preventivã în lipsã,
întrucât anchetatorii au date cã ar fi
în Spania, de unde a trimis, duminicã, aproape jumãtate de kilogram de
canabis ºi 1 gram de cocainã, ce ar
fi trebuit sã ajungã „pe piaþã” în Dolj.
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Poliþiºtii de frontierã din cadrul
Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, sub coordonarea procurorilor DIICOT Serviciul Teritorial Craiova, au
prins în flagrant, în Calafat, un tâ-

nãr de 22 de ani, din localitate, în
timp ce ridica un colet expediat din
Spania ce conþinea aproximativ 400
grame canabis ºi un gram de cocainã. Acþiunea s-a desfãºurat împreunã cu poliþiºtii antidrog din

Comisarul Marin de la IPJ Dolj
deferit justiþiei pentru luare de mitã
Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie - Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, ieri,
cã au dispus trimiterea în judecatã,
în stare de libertate, a comisarului
Mircea Daniel Marin, de 55 de ani,
de la Biroul Arme, Explozivi ºi Substanþe Periculoase din cadrul IPJ
Dolj, în sarcina cãruia s-au reþinut
comiterea infracþiunilor de luare de
mitã ºi trafic de influenþã. Este vorba despre comisarul prins în flagrant, pe „Calea Bucureºti” din Craiova, cu unitatea de calculator pe
care o ceruse ºpagã, în braþe. Dosarul va fi judecat de Curtea de Apel
Craiova, primul termen fiind stabilit pe 16 aprilie a. c.
În rechizitoriul întocmit la finalizarea cercetãrilor, procurorii
DNA Craiova au reþinut cã: „În
cursul lunii februarie 2013, inculpatul Marin Mircea Daniel a pretins de la un denunþãtor o unitate
centralã de calculator, în valoare
de 2.462,71 lei, pentru ca, în
schimb, sã propunã o soluþie fa-

vorabilã în dosarul penal în care îl
cerceta pe denunþãtor pentru o
infracþiune la legea armelor ºi
muniþiilor ºi pentru a interveni la
procurorul de caz de la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova,
astfel încât, în respectivul dosar,
sã se aplice o sancþiune administrativã ºi sã se dispunã restituirea
armei cãtre denunþãtor”, dupã cum
se aratã în comunicatul emis astãzi de DNA. Pe 11 martie comisarul Mircea Daniel Marin a primit
de la denunþãtor unitatea centralã
de calculator, fiind prins în flagrant. Pe 12 martie 2013, Curtea
de Apel Craiova a dispus arestarea
preventivã pe o perioadã de 29 de
zile faþã de inculpat, însã pe 19
martie a.c., Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a admis recursul lui
Daniel Mircea Marin ºi l-a eliberat,
dispunând faþã de el mãsura obligãrii de a nu pãrãsi þara. Dosarul a
fost înaintat luni, spre judecare, la
Curtea de Apel Craiova, primul termen fiind pe 16 aprilie.

cadrul Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, cu suportul tehnic ºi informativ al Serviciului Judeþean de
Informaþii ºi Protecþie Internã
(SIPI) Dolj.
Potrivit unui comunicat al Poliþiei de Frontierã Dolj, duminicã
seara, în Calafat, a fost prins Andrei Mihai Firu, de 22 de ani, din
localitate, în timp ce ridica de la
un microbuz un colet expediat din
Spania. La controlul coletului, s-a
constatat cã acesta conþinea aproximativ 400 grame de substanþã
vegetalã, ce pãrea a fi canabis ºi
un gram de substanþã albã ce pãrea a fi cocainã. Firu a fost reþinut
de poliþiºti, imediat fiind efectuate
5 percheziþii la domiciliile altor suspecþi, în localitãþile Calafat, Moþãþei ºi Craiova, în urma cãrora au
fost ridicate alte 115 grame de canabis, 9 plante de canabis în ghi-

vece ºi suma de 2.500 lei, provenitã din vânzarea de droguri. Totodatã, au fost conduse la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova pentru audieri, un numãr de 6
persoane, cu vârste cuprinse între
20 ºi 30 ani. Dupã audierea membrilor grupãrii, procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova au
emis ordonanþe de reþinere pe numele lui Andrei Mihai Firu, de 22
de ani ºi Gabriel ªuncã, de 28 de
ani, iar luni dupã-amiazã i-au prezentat Tribunalului Dolj care a dispus arestarea lor pentru 29 de zile.
În plus, în acelaºi dosar, procuro-

rii au cerut mandat de arestare în
lipsã ºi pe numele lui Marian Lucian Toader, suspectat cã este furnizorul drogurilor, instanþa dispunând disjungerea cauzei ºi anunþând cã se va pronunþa pe 9 aprilie
a.c.
În urma analizelor de laborator
s-a stabilit cã este într-adevãr vorba despre cocainã ºi canabis. Cercetãrile în dosar se fac sub aspectul comiterii infracþiunilor de introducere în þarã ºi trafic de droguri
de mare risc ºi de risc ºi constituire a unui grup care nu este grup
infracþional organizat.

Va fi cercetat pentru ucidere din culpã:

ªoferul fugar care ºi-a fãcut maºina bucãþi
rãmâne dupã gratii
Magistraþii Tribunalului Dolj au
respins, ieri, ca nefondat, recursul declarat împotriva arestãrii
preventive de Adrian Marius
Chisãliþã, doljeanul care ºi-a
fãcut maºina bucãþi cu flexul
pentru a ºterge urmele accidentului pe care l-a provocat pe 23
martie în comuna Malu Mare.
Bãrbatul rãmâne în arestul IPJ
Dolj, iar încadrarea juridicãr a
faptei sale a fost schimbatã,
întrucât una dintre victime, copilul de 12 ani, a decedat în spital.
Astfel, acum este cercetat pentru
ucidere din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului fãrã încuviinþarea organelor judiciare.
Ieri dupã-amiazã, judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au respins, ca nefondat, recursul formulat de Adrian
Marius Chisãliþã împotriva deciziei de sâmbãtã a Judecãtoriei Craiova prin care a fost arestat preventiv
pe o perioadã de 29 de zile, sub acuzaþiile de vãtãmare
corporalã din culpã ºi pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea organelor judiciare. Asta s-a reþinut
în sarcina sa vineri, când a fost prins ºi reþinut de
poliþiºti, însã acum lucrurile s-au schimbat. Chisãliþã,
care, pe 23 martie a.c., a accidentat doi copii, unul de
12 ºi celãlalt de 14 ani, în comuna Malu Mare, ºi a
fugit, va fi cercetat pentru ucidere din culpã. Din nefericire, copilul de 12 ani, Marius Florescu, care fusese rãnit grav în accident a decedat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. “Ca urmare a decesului minorului de 12 ani, victimã a accidentului de
la Malu Mare, încadrarea juridicã a faptei reþinute
în sarcina conducãtorului auto se va schimba din
vãtãmare corporalã din culpã, în ucidere din culpã”, a precizat agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Reamintim cã, poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj, împreunã cu poliþiºtii de la Postul de Poliþie Malu Mare,
în urma cercetãrilor efectuate, au reuºit sã-l identifice pe ºoferul fugar care a provocat accidentul în care
au fost rãniþi doi minori, petrecut sâmbãtã, 23 martie
a.c.. Este vorba despre Adrian Marius Chisãliþã, de
27 de ani, din comuna Teasc, care a fost reþinut vineri dupã-amiazã.
„Poliþiºtii au stabilit faptul cã acesta, la data de 23
martie a.c., în jurul orei 19.15, în timp ce conducea
un autoturism pe D.N. 55 în localitatea Malu Mare nu
a pãstrat o distanþã corespunzãtoare în mers ºi a accidentat doi minori care se deplasau pe partea dreaptã
a drumului, în aceeaºi direcþie de mers, unul pe bicicletã, iar celãlalt pe jos. Imediat dupã evenimentul
rutier cel în cauzã a pãrãsit locul faptei, îndreptânduse cãtre domiciliul sãu din localitatea Teasc unde a
încercat sã ascundã autovehiculul. Din cercetãrile
poliþiºtilor a rezultat ºi faptul cã acesta a încercat sã
îºi ascundã fapta comisã ºi avariile autovehiculului
(avarii în partea din dreapta faþã) dezmembrând întregul vehicul”, a declarat agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj. Dupã
accident, Adrian Chisãliþã a condus pânã acasã, ºi-a
ascuns maºina în garaj ºi, ca sã ºteargã urmele impactului, a tãiat toatã caroseria cu ajutorul unui flex,
astfel cã, în momentul când poliþiºtii au stabilit cã el
este într-adevãr autorul faptei, i-au gãsit în curte doar
scheletul autoturismului, un Volkswagen Golf.
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Pregătiţi pentru cariera
euforică de „gropari”
MIRCEA CANŢĂR
Deputatul social-democrat – aşa
zice el –, Ion Călin, de la Dolj, e un
militant îmbibat de idei revoluţionare, specialist ca mobilizator-organizator. Aparatcik calificat. Asta a
făcut, asta mai ştie să facă atunci
când se apelează la cordialitatea lui
ipocrită. Altceva nu. Din fericire, na fost folosit la adevărata capacitate creatoare, fiind lăsat în conservare, adică în adormire, aşa că e
odihnit. Definiţia „de lucru” pe care
o propun ar suna astfel: parlamentarul, asta trebuie precizat, şi nu e
singurul din ograda social-democraţilor doljeni, a fost pregătit pentru cariera euforică de gropar. Evident, al ordinii capitaliste. Nu s-a
împlinit. Febrilitatea puerilă, care în
termenii strategiei de partid se numea „nevoia de nou”, a rămas. Revoluţionarul, în genere, e un fanatic al noutăţii. El are mereu idealuri,
vede un nou tip de familie, un nou
tip de educaţie, un om recent, un
soi de mutant standardizat, de o
veselie inexplicabilă. Recent, lui Ion
Călin, bântuit de iluminări neaştep-

tate, induse, i s-a dat o subversivă
sarcină de partid, cu răsplată ca la...
acordul global. În funcţie de realizări. Bineînţeles, ştie că, nu rareori, „ăia”, de dinainte, retribuiţi în
acord global, de strigau din bojoci
„ura” la şedinţe şi întruniri, ca răsplată primeau, nu rareori, „ciuciu”!
Ca să nu respectăm rima. Era prozaică. Şi mai şi spuneau că are gust
de miere. De mai. Aşa că a luat-o
Ion Călin, comună cu comună, mai
întâi prin colegiul său uninominal,
unde n-a plantat un pom timp de
atâţia ani, şi s-a linguşit pe lângă
gloata de glănetaşi şoşonari să-i
sponsorizeze rangul de parlamentar. Unii mahmuri, au pus ştampila,
că tot un drac era şi dacă n-o puneau, şi l-au votat deputat rural.
Când au avut probleme, ca oamenii, Ion Călin era de negăsit. La partizani era şi când venea vorba de
confruntări cu adversarii politici.
Mesteca săpun c ând vorbea. La
Dăbuleni, la Dobroteşti, la Coşoveni, pe unde vechea putere făcea
ce făcea, Ion Călin ridica din umeri.

Acum a transmis grav: delegaţii care
vin la Conferinţa judeţeană a PSD
Dolj, când i-o fi sorocul, să voteze
cu Arcul de Triumf, cu cine o fi,
dar nu cu actualul preşedinte Ion
Prioteasa, care în 2007, în februarie, ce a făcut: l-a înlocuit, prin vot,
dar vot democratic consistent, pe
Ion Călin, ţinut în braţe atunci de
Mircea Geoană, precum borseta
prin târgul de săptămână. Un spectacol frumos s-ar fi derulat la Leu,
unde primarul comunei i-a dat viteză. Cum justifică demersul de acum
Ion Călin? Aşa sună ordinul „ayatolahului” de partid. Se reformează
stânga doljeană. N-a fost duminică
Marian Vanghelie, primarul care, la
Craiova? Vara trecută, la alegerile
locale, Ion Prioteasa a fost ales ca
preşedinte al Consiliului Judeţean
Dolj cu 192.568 voturi, adică aproape 60%. Populaţia Doljului, dacă
tot a fost chemată la vot, a văzut în
el o investiţie de încredere. Nu poţi
fi votat astfel ca şef al administraţiei publice judeţene şi „lucrat” la
câteva luni, ca lider de partid, de

„ai tăi”, decât într-o situaţie de sminteală generală. Votul înseamnă simpatie, nu antipatie. Şi acum o întâmplare fără nici un fel de legătură
cu textul de mai sus. Se spune că o
vorbă a lui Tudor Arghezi, dovedind cât de alergic era la impostură, a rămas de pomină. Acum nici
Tudor Arghezi n-a fost, să ne înţelegem, deloc un înger, nici ca poet
şi nici ca om. Dar cine mai juca
atunci corect în România, cum se
întreabă istoricul Lucian Boia întrun cunoscut eseu. A pactizat cu toate partidele, cu socialiştii, cu liberalii lui Gheorghe Brătianu, cu democraţii lui Aristide Blank, a făcut
şi un gheşeft fabulos cu Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de miniştri, ministru de Externe,
s-a înţeles cu Carol al II-lea, a făcut martiraj în lagărul de la Târgu
Jiu, până a pus-o şi cu comuniştii.
Dar vorba a fost rostogolită într-o
zi de iarnă, în poarta casei din Mărţişor, faţă de puţini martori, şi a făcut repede înconjurul cetăţii. Venise popa cu botezul la necercetata

poartă a poetului. A intrat în casă
aducând miros de busuioc şi apă
sfinţită, a cântat împreună cu dascălul pe două glasuri şi a stropit
pereţii, cum se obişnuieşte. Stăpânul casei s-a închinat şi a sărutat,
după datină, icoana. La urmă, luându-şi căciula şi o scurtă din cuier,
a ieşit să-l conduc ă pe preot la
poartă. Acesta, profitând de prilej,
căuta să afla părerea enoriaşului
său, om de carte, în felurite probleme. Dar, când să-şi ia rămas
bun, fu rost de-o curiozitate mai
mare. „Domnule Arghezi, dumneavoastră aţi citit mult, aţi fost călugăr, v-aţi gândit toată viaţa, ce
credeţi, o fi existând Dumnezeu?”.
Brusc, Arghezi a întors asupra lui
o privire de greaţă şi stupoare.
„Părinte, de ce nu te-ai făcut dumneata căcănar?”. Întrebare ce sar cuveni pusă, acum şi pururea,
tuturor celor care poartă ipocrizia
şi resentimentele facile în suflet şi
îţi zâmbesc complice, pentru a-ţi
înfige cuţitul pe la spate când se
lasă întunericul.

Alina Ionescu a fost instalată
director la DJTS Dolj
Până la data de 31 martie a.c., la Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Dolj conducerea a fost asigurată de Marius Toma. Începând cu 1 aprilie a.c.,
interimatul a încetat, şi în urma unui examen, Ministerul Tineretului şi Sportului a numit-o pe Alina Ionescu director executiv, iar pe Marius Toma director executiv adjunct. Alina Ionescu a mai lucrat la
La instalarea în funcţia de director
al Direc ţiei Judeţene de Tineret şi Sport
(DJTS) Dolj a Alinei Ionescu, şi de director
adjunct a lui Marius Toma, a participat prefectul judeţului Dolj, Marius Deca. Acesta a
citit deciziile de numire ale celor doi în funcţie, i-a felicitat, şi a declarat că are mare încredere că aceştia se vor descurca foarte
bine. Marius Toma, care până la momentul
examenului a ţinut interimatul în fruntea

Direcţia de Tineret şi Sport în 2001, iar în ultimii ani
a fost consilier al preşedintelui Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa. Noua conducere îşi doreşte să
sprijine în continuare sportul de performanţă şi programele de tineret, şi să promoveze cât mai mult sportul de masă în şcolile din judeţul Dolj, în parteneriat
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean.

DJTS Dolj a spus că 2013 nu este cel mai
bun an pentru Direcţie, din punct de vedere
financiar, dar instituţia va continua proiectele începute. „Suntem într-un moment de
început, iar această nouă echipă de conducere îşi ia rolul în serios. Avem obiective
legate de politica de sport a Guvernului României, în acest mandat. Trebuie să ajustăm
aceste obiective la posibilităţile reale existente. Din punct de vedere financiar nu trăim

cele mai bune momente, şi trebuie să ne descurcăm cu resursele
puţine pe care le avem. Trebuie
să continuăm lucrurile bune pe
care le-am făcut până acum pe
partea de tineret. Pe partea de
sport vorbim de Sala Polivalentă
şi lucrurile bune care se întâmplă acolo. Trebuiem să punem umărul în continuare ca
aceste două componente să continue pe un
drum bun”, a declarat directorul adjunct al
DJTS Dolj, Marius Toma.

„Îmi doresc să promovăm
cât mai mult sportul în şcoli”
Alina Ionescu, noul director executiv al
DJTS Dolj, recunoaşte că nu stâpâneşte foarte
bine problemele legate de sportul de performanţă, şi pe acest segment se bazează pe colegii din departament şi pe experienţa directorului adjunct, Marius Toma, dar, pentru că
în urmă cu câţiva ani a lucrat la Direcţie, îi
ştie pe cei din Departamentul tineret, şi este
convinsă că împreună vor reuşi să facă o
treabă bună. Obiectivele Alinei Ionescu sunt
sprijinul sporturilor de performanţă şi promovarea mult mai puternică în şcolile din judeţul Dolj a sporturilor de masă, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean. Noul
director al DJTS Dolj este de părere că părinţii trebuie să îi aducă pe copii de mici în
sala de sport, pentru că pe lângă sănătatea

fizică pe care aceştia o vor căpăta prin mişcare, vor creşte şi într-o anumită disciplină,
care le va fi de folos de-a lungul întregii vieţi.
„Nu vin din zona sportului de performanţă şi
pe acest segment mă voi baza pe sprijinul colegilor de la compartimentul de sport, cât şi
pe experienţa de necontestat a domnului director adjunct Marius Toma. Am lucrat în
Direcţie şi o parte din colectiv o cunosc bine,
din perioada respectivă. Vom insista în continuare pe sprijinul acordat sportului de performanţă, pentru că este o sete mare de sport
în Craiova, şi vedem asta la Sala Polivalentă
de fiecare dată când avem ocazia. Vom încerca de asemenea să susţinem structurile
sportive prin pârghiile şi posibilităţile pe care
noi le avem la dispoziţie. Îi asigurăm de toată
deschiderea noastră. Este important, de asemenea, să îi aducem pe copii în sala de sport
încă de la vârste mici, şi de aceea îmi doresc
să promovăm cât mai mult sportul în şcoli şi
sunt sigură că vom avea un parteneriat serios
şi de durată cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj”, a declarat noul director executiv al
DJTS Dolj, Alina Ionescu.

MARIN TURCITU
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Universitatea din Craiova participã la dezbaterea
de revizuire a Constituþiei României
Universitatea din Craiova a fost
invitatã sã participe la dezbaterea publicã
a revizuirii Constituþiei României. Pentru
cã acest proces este deosebit de important pentru întreaga societate româneascã,
conducerea instituþiei de învãþãmânt
superior a cerut colectivului de drept
constituþional al Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Administrative sã realizeze un
proiect de lege de revizuire a Constituþiei
care sã fie fundamentat doar pe consideraþii ºtiinþifice ºi care sã rãspundã nevoilor
reale de protecþie a drepturilor ºi libertãþilor persoanelor, de consolidare a democraþiei ºi a statului de drept ºi de funcþionalizare a sistemului constituþional ºi politic.
“Instituþia noastrã a fost invitatã sã
participe la dezbaterea publicã de revizuire
a Constituþiei României. Pentru cã nu vrem
sã mimãm o dezbatere, ci vrem ca ea sã fie
realã, am cerut colectivului de drept
constituþional al Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Administrative sã realizeze un
proiect complet de revizuire, care sã fie
axat pe competenþele ºtiinþifice ale

profesorilor, ºi nu pe partipriuri politice.
Colectivul de drept constituþional al
facultãþii a realizat un astfel de proiect
care va fi postat începând de astãzi (n. r –
ieri 2 aprilie a.c.), pe site-ul www.ucv.ro în
dezbatere publicã. Vom dezbate proiectul
public mai întâi dând posibilitatea profesorilor, studenþilor ºi oricui doreºte sã
participe la aceastã dezbatere, sã trimitã
pãreri sau propuneri despre proiect pânã
în data de 15 aprilie, pentru ca apoi sã
dezbatem proiectul modificat la fiecare
facultate a Universitãþii din Craiova în
perioada 15-20 aprilie” a afirmat prof.
Univ. Dr. Dan Claudiu, rectorul Universitãþii din Craiova.

“Constituþia României este imperfectã”
Dupã analizarea ºi integrarea în proiect
a propunerilor comunitãþii academice de la
nivelul Universitãþii din Craiova, acesta va
fi prezentat ºi discutat în fiecare facultate,
în baza unui program ce urmeazã sã fie
comunicat, precum ºi în cadrul Hexagonului Facultãþilor de Drept cu specialiºtii în
drept constituþional de la Universitãþile
din Bucureºti, Iaºi, Cluj, Timiºoara ºi
Sibiu. Rezultatul acestor dezbateri va fi

înaintat Forumului Constituþional ºi
Comisiei de Revizuire a Constituþiei

Principalele idei care au stat la baza propunerii de revizuire a Constituþiei sunt urmãtoarele:
Accentuarea protecþiei drepturilor ºi libertãþilor persoanelor prin introducerea unui articol
expres privind libertatea individualã printre principiile Constituþiei; dezvoltarea articolului 21 privind dreptul la un proces echitabil; extinderea ariei de protecþie a drepturilor ºi libertãþilor fundamentale prin indicarea persoanelor ca titulari ai acestora, ºi nu doar a cetãþenilor; asigurarea
pentru procuror a unui statut de independenþã asemãnãtor judecãtorului, în acord cu jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului de La Strasbourg; continuarea tradiþiilor democraþiei
parlamentare ale statului român prin pãstrarea bicamerismului diferenþiat inspirat din Constituþia
României din 1923 ºi Legea electoralã românã din 1926; funcþionalizarea separaþiei puterilor în stat
prin delimitarea rolului constituþional al Preºedintelui ºi reglementarea clarã a mecanismelor de
interacþiune ºi control reciproc dintre puteri (dizolvarea parlamentului, moþiunea de cenzurã,
angajarea rãspunderii Guvernului); optimizarea modalitãþii de constituire a Curþii Constituþionale,
a sferei atribuþiilor acesteia ºi stabilirea certã a efectelor juridice ale deciziilor sale; evidenþierea
principiului general al pluralismului ca o garanþie a libertãþii în cadrul democraþiei constituþionale,
ºi nu doar a democraþiei înseºi; efectivizarea principiului autonomiei administrative locale prin
reglementarea sa în cadrul principiilor generale ale Consituþiei ºi precizarea componentelor sale
(normativã, financiarã, conttractualã, funcþionalã) ºi a garanþiilor acestora.

României. “Constituþia României este
imperfectã, ca orice altã operã constituþionalã sau legislativã. Din punctul nostru de
vedere, disfuncþiile sistemice nu se
datoreazã în primul rând Constituþiei, ci
tipului de impuls politic ºi social pe care
sistemul constituþional îl primeºte din
partea societãþii civile ºi mai ales din
partea partidelor politice. De aceea credem
cã orice revizuire a Constituþiei nu poate
deveni oportunã ºi eficientã decât dacã
este însoþitã de mãsuri structurale de
corectare a impulsului politic care alimenteazã instituþiile juridice constituþionale.
Aceste mãsuri trebuie sã priveascã în
primul rând educaþia cetãþeanului, apoi
sistemul societãþii civile înseºi ºi doar
conjugat cu acestea revizuirea textelor
constituþionale”, a mai spus rectorul
Universitãþii din Craiova, prof. univ. dr.
Dan Claudiu Dãniºor.

ALINA DRÃGHICI

Coplata a intrat în vigoare: 10 lei
la Spitalul Judeþean din Craiova
Pacienþii internaþi la Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Craiova trebuie sã achite
o coplatã la externare în valoare de 10 lei.
Taxa se aplicã persoanelor care au fost inÎn urma ºedinþei Consiliului de
Administraþie al unitãþii sanitare s-a
luat decizia ca la Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Craiova valoarea coplãþii sã fie de 10 lei, adicã nivelul
maxim stabilit de lege. Aceastã decizie este motivatã prin faptul cã unitatea sanitarã este cea mai mare din
Oltenia, aici fiind aduse ºi cazurile
grave ce nu pot fi tratate în spitalele
din Gorj, Mehedinþi, Olt sau Vâlcea.
Anterior, oficialii din Ministerul Sãnãtãþii stabiliserã ca aceastã taxã sã
aibã o valoare cuprinsã între 5 ºi 10
lei, lãsând la latitudinea consiliilor de
administraþie ale spitalelor sã fixeze
exact suma pe care o vor sã o aplice

ternate începând cu data de 1 aprilie a.c.,
de plata acestei sume fiind scutiþi bolnavii care ajung în Urgenþã ºi mai multe categorii de populaþie.

la externarea pacienþilor.
„Coplata la Spitalul Judeþean este
de 10 lei, adicã suma maximã admisã
legal. Decizia a fost luatã în urma unei
ºedinþe a Consiliului de Administraþie þinând cont de faptul cã în spital
sunt tratate cazuri cu un grad ridicat
de complexitate. Vorbim de o unitate
sanitarã regionalã în care sunt rezolvate cazuri din aproape toate specialitãþile medicale”, a declarat dr. Cristina Geormãneanu, purtãtor de cuvânt al Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã din Craiova.

O povarã în plus pentru pacienþi
La Spitalul Judeþean din Craiova
se interneazã lunar câteva mii de pacienþi,
însã þinând cont de
faptul cã vor exista ºi
categorii scutite, este
de aºteptat ca doar o
micã parte sã achite
coplata. În aceste
condiþii, rãmâne de
vãzut în ce mãsurã
spitalul va reuºi sã
colecteze sume semnificative prin inter-

mediul acestei noi taxe impuse pacientului. Recent, reprezentanþii sindicatului Unimedical, cu peste 2.000
de membri salariaþi din cadrul unitãþii
sanitare, au anunþat cã nu sunt de
acord cu introducerea coplãþii. În
opinia acestora, coplata nu reprezintã decât o povarã în plus pentru bolnavi, beneficiile aduse sistemului
sanitar fiind insignifiante.

Coplata, plãtitã o singurã datã
la momentul externãrii din spital
Pacienþii sunt nevoiþi sã plãteascã o singurã datã la externare, indiferent de perioada spitalizãrii. Coplata
pentru serviciile medicale a intrat în
vigoare, odatã cu aplicarea contractului-cadru privind sistemul de
asigurãri sociale de sãnãtate. Desigur, existã ºi categorii de populaþie
care sunt scutite de aceastã taxã. Este
vorba de bolnavii cronic incluºi în
programele naþionale ºi care au nevoie de mai multe internãri pe an,
copiii cu vârsta de pânã la 18 ani,
gravidele, lehuzele, pensionarii cu
pensii sub 740 de lei ºi persoanele cu
handicap. De asemenea, nu achitã

coplata cazurile considerate de urgenþã, urmând ca în aceastã situaþie
sã fie fãcute o serie de protocoale
noi pentru „internarea de urgenþã”.
Coplata este încasatã pentru serviciile medicale acordate în regim de
spitalizare continuã, în secþiile sau
compartimentele cu paturi din unitãþile sanitare aflate în relaþii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.

Urgenþele sunt scutite
de plata acestei taxe
Serviciile medicale spitaliceºti,
acordate în regim de spitalizare continuã, pentru care se încaseazã coplata sunt cele prevãzute în pachetul
de servicii medicale de bazã ºi în pachetul de servicii ce se acordã persoanelor care se asigurã facultativ.
Excepþie fac serviciile medicale spi-

taliceºti acordate în secþiile sau compartimentele de îngrijiri paliative, internãrile obligatorii pentru bolnavii
psihic ºi cele dispuse prin ordonanþa procurorului pe timpul judecãrii
sau urmãririi penale, precum ºi serviciile acordate pacienþilor care necesitã asistenþã medicalã spitaliceascã
de lungã duratã (ani) ºi pentru serviciile acordate pacienþilor pentru care
criteriul de internare este urgenþa.
Categoriile de asiguraþi scutite de
coplatã trebuie sã facã dovada acestei
calitãþi cu documente eliberate de autoritãþile competente care sã ateste cã
se încadreazã în respectiva categorie,
precum ºi cu documente ºi, dupa caz,
declaraþie pe propria rãspundere cã îndeplinesc ºi condiþiile privind realizarea sau nu a unor venituri.

RADU ILICEANU
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Pachetul
Pachetul de
de cont
cont curent
curent oferã
oferã cel
cel mai
mai scãzut
scãzut
cost
cost total
total pentru
pentru operaþiunile
operaþiunile bancare
bancare
Clienþii care utilizeazã ºi plãtesc
separat servicii precum plata facturilor, retrageri de numerar sau
transferuri bancare, plãtesc comisioane bancare mai ridicate cu
50%, faþã de achiziþionarea aces-

tora la pachet, rezultã dintr-un studiu al BCR efectuat pe segmente
interne de clienþi. Clienþii mai sofisticaþi opteazã atât pentru economisirea de bani, cât ºi pentru economia de timp.

Astfel, circa 40% dintre
clienþii BCR care deþin
pachete de cont curent ºi-au
activat serviciul de internet
banking, iar 86% au card de
debit ataºat. BCR oferã
opþiuni de pachete de cont
curent care includ chiar
notificari SMS sau e-mail
asupra sumelor intrate în
cont sau la fiecare platã
efectuatã prin card. “Pachetele de cont curent oferite de
BCR s-au dovedit atractive
pentru clienþii care doresc sã
administreze rapid ºi eficient
finanþele personale. Tot în
acest sens, vom simplifica ºi
uniformiza grila de comisioane pentru toþi clienþii. Pachetul de cont curent oferã cel

mai scãzut cost total pentru
operaþiunile bancare care fac
parte, inevitabil, din viaþa de
zi cu zi a oricarui client:
retrageri de numerar, plata
facturilor sau transferuri
bancare“, a declarat Catalina Zincenco, ºef departament, Produse de Economisire ºi Investiþii, BCR.

Trei variante
Studiul BCR evidenþiazã o
evoluþie a comportamentelor
de economisire dinspre
clienþii care economisesc
acasã, cãtre clienþii care
pãstreazã banii în depozite la
vedere, pânã la cei care
opteazã pentru pachete de
cont curent cu facilitãþi

extinse, mizând pe caºtigul
suplimentar din bonusul de
dobândã (4% pe an) acordat
pentru tranzacþii intensive
efectuate cu cardul de debit.
Banca a identificat trei
profiluri distincte de clienþi

Deºi cardul de debit este inclus gratuit în toate pachetele de cont curent,
motivaþia utilizãrii acestuia diferã de la un segment de client, la altul.
♦ Gospodarul Prudent - Deºi în marea majoritate a cazurilor plãtesc cash, totuºi din ce în ce mai mulþi au
început sã foloseascã ºi cardul. Motivaþia acestora de a utiliza la cumpãrãturi cardul? Plãtesc pretul exact ºi
exclud posibilitatea de a primi “rest” în produse sau sã nu mai primeascã rest deloc. Mai mult, chiar ºi acest
segment de clienþi a început sã plãteascã facturile de utilitãþi prin canalele alternative, metoda preferatã fiind
plata de facturi prin bancomatele bãncii.
♦ Chibzuitul Modern - Sunt cei care utilizeazã mai mult cardul pentru cumpãrãturi dar ºi pentru plãþile
online de facturi fãcând astfel economie de timp ºi având acces permanent la informaþii privind soldul contului.
♦ Managerul de finanþe - În ceea ce priveºte persoanele din acest segment, gestionarea propriului buget
este mult mai uºoarã prin intermediul cardului, iar clienþii apreciazã faptul cã tranzacþiile pot fi urmãrite în timp
real prin intermediul canalelor electronice dar ºi dobânda de 4% pe care o primesc la contul curent pentru cã
folosesc cardul intensiv.

pentru care ºi-a dimensionat
oferta de pachete de cont
curent. BCR oferã clienþilor
sãi 3 variante de pachete de
cont curent ºi anume:
ClasiCont BCR - cel mai
accesibil pachet care oferã
acces la contul clientului
deschis la BCR, ExtraCont
BCR – pentru persoanele
active, care plãtesc facturi,
transferã bani ºi constituie
depozite, inclusiv prin
internet ºi telefon ºi TotalCont BCR – care este un
pachet dedicat clienþilor
pasionaþi de plata cu cardul
ºi de utilizarea internet
bankingului, oferind un
numãr nelimitat de tranzacþii
intra ºi interbancare cu
comision zero.

BRD a emis peste 100.000 de carduri contactless
BRD-Groupe Société
Générale a depãºit în
aceastã sãptãmânã nivelul
de 100.000 de carduri cu
tehnologie contactless
emise pe piaþa româneascã. Banca a început, în
premierã pentru România,
emiterea instrumentelor de
platã contactless în anul
2010, bazându-se pe tehnologia „MasterCard PayPass”, la început în cadrul unui program – pilot
desfãºurat împreunã cu
Metrorex, care viza implementarea soluþiei tehnice de platã fãrã
contact la turnicheþii staþiilor de
metrou din Capitalã. Dacã primele produse contactless erau sub
Deºi lansate relativ recent, instrumentele contactless au devenit foarte populare pe plan internaþional. Potrivit MasterCard, la
sfârºitul lunii decembrie 2012,
dispozitivele MasterCard PayPass puteau fi utilizate la circa
700.000 de comercianþi acceptanþi la nivel mondial.

formã de sticker sau breloc, banca ºi-a diversificat, în timp, oferta adãugând noua funcþionalitate
cardurilor bancare clasice ºi continuând implementarea tehnologiei contactless ºi în transportul
public, în soluþiile de acces pe
stadioanele de fotbal ºi chiar la
nivelul automatelor bancare.

Un concept propriu bazat
pe o platformã tehnicã
Ulterior lansãrii în Bucureºti,
împreuna cu RATB ºi Metrorex,
în luna mai a anului 2011, a car-

dului contactless pentru
transport, BRD a dezvoltat un concept propriu
bazat pe o platformã tehnicã certificatã de organizaþia MasterCard ca
model unic la nivel european. Soluþia integratã
“BRD Transport” a fost
implementatã în oraºe
precum Sibiu, Constanþa, Galaþi, Braºov ºi Arad
ºi premiatã în mai multe
rânduri de publicaþii specializate din România. Ea
a fost prezentatã în anul 2012,
ca premierã, ºi la conferinþa mondialã a transportatorilor publici de
la Londra. Seria inovaþiilor a continuat la BRD ºi în anul 2012, prin
derularea, împreunã cu Orange
ºi în premierã pentru România, a
unui proiect-pilot axat pe tehnologia Near Field Communication
(NFC) integratã în cartela SIM a
BRD este cel mai mare emitent
de carduri bancare din România,
cu peste 2,3 milioane de carduri
valide.

telefonului mobil. De asemenea,
tot în anul 2012, BRD ºi-a extins
oferta de carduri, lansând un nou
produs – cardul personalizat „A
la carte” cu tehnologie contactless. De asemenea, BRD a continuat extinderea reþelei sale de
acceptare, instalând terminale de
acceptare contactless în toatã reþeaua de hypermarket-uri Carrefour ºi în reþeaua de farmacii
Sensiblu. „Tehnologia contactless este prezentã în tot mai

multe aspecte ale vieþii cotidiene
ºi suntem mândri cã o putem
oferi unui numãr tot mai mare de
clienþi în fiecare zi. Atributele ei
– rapiditate, comoditate, simplitate - o recomandã nu doar clienþilor persoane fizice, ci ºi tuturor categoriilor de comercianþi”,
spune Elena Oprea, Directorul
executiv delegat al Departamentului Marketing ºi Management al
Produselor din cadrul BRDGroupe Société Générale.
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O elevã din Ciupercenii Vechi s-a calificat la Olimpiada
Naþionalã de Limba Italianã
O sã vi se parã puþin ciudat þinând cont cã limba englezã este preferata marilor companii sau a celor
care îþi solicitã un CV în vederea ocupãrii unui loc de muncã bine plãtit.
Pentru eleva Daniela Iulia Gigîrgiu din clasa a XI- a C a Liceului Teroetic “Independenþa” Calafat, lucrurile stau altfel. Limba italianã, ca a
treia limbã de studiu, a devenit prima
pentru Daniela Iulia, fãcând de-a
dreptul o pasiune pentru muzicalitatea ºi frumuseþea ei. În anul 2012,
Daniela Iulia, a avut rezultate nota-

bile atât la nivel judeþean cât ºi naþional, ceea ce au determinat-o sã creadã cã se poate ºi mai mult. Anul acesta ºi-a demonstrat cã drumul ales de
ea nu este unul greºit, clasându-se
pe primul loc la faza judeþeanã urmând ca în perioada 2-6 aprilie sã participle la faza naþionalã a olimpiadei
de limbi romanice care se va desfãºura la Bacãu. Performanþele din ultimii
doi ani sunt fãrã îndoialã ºi roadelec
implicãrii unui cadru didactic pasionat ºi responsabil. Roxana Popescu,
profesoara de limba italianã care i-a

descoperit aceastã dragoste ne-a demonstrat prin prisma rezultatelor cã
pentru a reuºi este nevoie de profesionalism ºi multã seriozitate . “Nu este
uºor pentru o adolescentã sã-ºi acopere o mare parte a timpului liber cu
studiul unei anumite materii pentru a
face performanþã, însã Daniela Iulia
este o fatã deosebitã care a ºtiut ºi
ºtie cu adevãrat ce vrea”, ne-a declarat în încheiere prof. Roxana Popescu
care sperã cã anul acesta eleva sa va
ocupa un loc în primii patru la Olimpiada Naþionalã de Limbi Romanice.

Rezultate deosebite pentru elevii de la ªcoala
Gimnazialã „Constantin Gerotã” Calafat
ªcoala Gimnazialã „Constantin Gerotã” este o instituþie
de învãþãmânt performantã, acest lucru fiind dovedit de rezultatele obþinute în timp de elevii noºtri la olimpiade ºi la
concursurile ºcolare care au devenit o tradiþie. Încercãm sã
facem cunoscute aceste rezultate, din consideraþie atât pentru elevi, cât ºi pentru cadrele didactice care i-au pregãtit.

În ceea ce priveºte olimpiadele ºcolare, elevii acestei ºcoli au participat în numãr mare
la faza localã a acestor competiþii, dar numai
cei care au obþinut punctajul cerut de regulament s-au calificat la urmãtoarea etapã – faza
judeþeanã.
Astfel, la Limba ºi Literatura Românã s-au
calificat pentru faza judeþeanã urmãtorii elevi:
de la clasa a V-a – cinci elevi. pregãtiþi de prof.
Revesz Mihaela; clasa a VI-a : eleva Ciucã Diana, pregãtitã de acelaºi cadru didactic ºi cinci
elevi pregãtiþi de prof. Seuleanu Monica; clasa
aVII-a: Bistriceanu Adelina, de la clasa prof.
Revesz Mihaela, iar la clasa a VIII-a: Perpelea
Vlad, Bãdicã Camelia, Decã Andra, Preda ªtefania, pregãtiþi de prof. Seuleanu Monica. La
faza judeþeanã, eleva Carauleanu Ina, de la clasa
a V-a, a obþinut menþiune.

Miþã ªtefan Daniel s-a calificat
la Olimpiada de Fizicã, etapa naþionalã
La Matematicã s-au calificat pentru faza judeþeanã elevii: ªtefan Marius, clasa a V-a, pregãtit de prof. Firicel Marian, Dinculeana Patricia clasa a V-a, de la clasa prof.Ioneata Danie-

În ultima perioadã s-au desfãºurat olimpiadele ºcolare la discipline ca: Limba ºi Literatura Românã, Matematicã ºi Fizicã, iar de la începutul anului ºcolar ºi pânã în prezent mai
multe concursuri ºcolare naþionale ca: „Evaluare în educaþie la matematicã”, „Euclid”, „Lumina Math”, Concursul
“My universe”- limba englezã.
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nuel, Betiu Teddy, iar premiul al III-lea-Dragola, Piele Bogdan, clasa a VI-a, Buzatu Alin ºi
Ariana au obþinut menþiune, toþi fiind pregãmir Alexandra, Iancu Robert, Vatulescu Elena,
Etegan Valentina, de la clasa a VII-a, pregãtiþi
tiþi de prof.Moise Stela.
de prof.Sandu Gabriela ºi Perpelea Vlãduþ de la
Viespe Paolo Gabriel, Bãloi Adrian Costin, GruElevii
din
învãþãmântul
primar,
ia Alexandra ºi Gogu Iulia Andreea.
clasa a VIII-a, îndrumat de prof.Firicel Marian.
pe podium
La faza judeþeanã, elevii Buzatu Alin ºi Etegan
Premiile, o încununare a muncii lor
Valentina, de la clasa a VII-a au obþinut menþiuConcursul Naþional de Evaluare în educaLa concursul Naþional de matematicã „LUne. La Fizicã s-au calificat pentru faza judeþeaþie la matematicã, etapa I, a avut un numãr mare
MINA MATH – 2012”, la etapa localã cele mai
nã elevii :Mitã ªtefan Daniel ºi Piele Bogdan de
de elevi premianþi. La clasa a II-a, premiul I a
bune rezultate la ciclul primar au fost obþinute
la clasa a VI –a, Bistriceanu Adelina, Buzatu
fost obþinut de elevul Bicu Codrut Eduard,
Alin de la clasa a VII-a A ºi Perpelea Vlad de la
de Bicu Codruþ Eduard, Micu Andrei Teodor,
pregãtit de înv.Poenaru Elena, premiul al II-lea
clasa a VIII –a, toþi pregãtiþi de prof. Cargol
Bechir Rareº Mihai, Firuþ Maria, Stãnescu Laude cãtre Bohalteanu Vlad, pregãtit de înv.NeaFeldioara.Cel mai bun rezultat – la faza judeþeara, Stãnicã Alexandru Nicuºor. Este vorba de
goe Elena, iar premiul al III-lea de Chiva Renanã - a fost obþinut de elevul Mitã ªtefan Daelevii de la Clasa a II-a ºi a III-a. De la clasa a IVto Andrei pregãtit de înv.Poenaru Elena. La
niel, care a luat premiul I, calificându-se astfel
a s-a calificat elevul Cebuc Ovidiu Daniel, preclasa a III-a, premiul I a fost obþinut de elevii
pentru etapa naþionalã.
gãtit de înv.Iordache Luminiþa, toþi calificânduDeliu Dan George, Þencu Ioana Maria, Bechir
se pentru etapa naþionalã. La ciclul gimnazial sRareº
Mihai,
Diþã
Diana
Maria,
Cioroianu
TePremiile „My Universe”
au calificat pentru etapa naþionalã urmãtorii elevi:
odora ºi Firuþ Maria, Stãnescu Laura, premiul
au ajuns la Calafat
ªtefan Marius, pregãtit de domnul profesor Firial II-lea de cãtre elevele Decã Matilde Maria
cel Marian ºi Ion Alexandru Marius, de prof.MaLa concursul “My Universe”, desfãºurat
Fabiana ºi Encioiu Petra, pregãtite de înv.Urrin Ioan. La etapa naþionalã au fost obþinute urla ªcoala Gimnaziala „Nicolae Bãlcescu” Craziceanu Floricica ºi Prunã Andreea, pregãtitã
mãtoarele rezultate: Bicu Codruþ Eduard- prede înv.Gîrjaliu Delia, iar premiul al III-lea de
iova, ºcoala din Calafat a avut delegaþi care
miul I, Micu Andrei Teodor- premiul al II-lea, de
au reprezentat cu succes ºcoala. Astfel, la clacãtre Cazac Adela Maria. Elevii claselor a IV-a
la clasa a II-a, Stãnescu Laura- premiul I, Stãnicã
sa a V-a, elevele Carauleanu Ina ºi Boagiu Amaau obþinut urmãtoarele premii: premiul I -CeAlexandru Nicuºor - premiul I, de la clasa a III-a
nada, pregãtite de prof.Moise Stela, au obþibuc Ovidiu, Rudareanu Danuþ Leonard, Suruºi Cebuc Ovidiu Daniel-premiul al II-lea, de la
giu Alin Stefan, pregãtiþi de înv.Iordache Lunut premiul al II-lea, la clasa a VI-a, elevele
clasa a IV-a. „Rezultatele obþinute de aceºti elevi
miniþa ºi Tîrnã Elena, Tobã Andrei ºi Fraitor
Ciuca Diana, Irimia Melania, pregãtite de
vin ca o încununare a muncii lor, desfãºuratã
prof.Calangiu Marius , au obþinut premiul al
Augustin, pregãtiþi de înv.Iordache Marioara,
sub atenta îndrumare a profesorilor îndrumãpremiul al II-lea-Marcu Alexandru, Ciuca MaII-lea, iar la clasa a VII-a, elevii Bistriceanu
tori...”, a precizat înv.Urziceanu Floricica, purria, Marinaºi Dragoº, Seicarin Alin ªtefan,
Adelina ºi Buzatu Alin, au obþinut premiul al
tãtor de cuvânt al unitãþii ºcolare.
Murgila Claudiu Andrei, Corneanu Denis EmaIII-lea, iar elevele Afrenie Oana ºi Ivãnescu

O ineditã prezentare de modã
eco la Casa de Culturã
Astãzi a avut loc începând cu ora
10.30 în sala “Marin Sorescu” a Casei de Culturã Calafat o prezentare
de modã eco. Acþiunea a fost organizatã de ªcoala Gimnazialã “Gh. Brãescu“ având coordonatori pe
prof.Maria Bãlan-directorul
unitãþii de învãþãmânt ºi cadrele didactice, Antoaneta Fera ºi
Adriana Ioþa, în colaborare cu
Casa de Culturã Calafat ºi
Asociaþia “Vocea Naturii”.
Manifestãrile s-au desfãºurat
în cadrul unui program liber,
derulat special pentru “ªcoala Altfel”.
Vorbim aici de acea sãptãmânã trecutã în programa ºcolarã reglementatã de Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântu-

lui în care cadrele didactice împreunã cu elevii se implicã în tot felul de
acþiuni stabilite de comun acord,
având ca scop relizarea unei mai
bune comunicãri ºi înþelegeri pe toa-

te planurile, social, moral, cultural etc.
La acþiune au participat pe lângã
ªcoala “Gh. Brãescu “ încã trei instituþii de învãþãmânt aflate în parteneriat pe acest proiect : ªcoala Gimnazialã “Constantin Gerotã ”Calafat – având coordonatori pe
Savu Roxana ºi Bãtãºescu Goga
Oana, ªcoala Gimnazialã Calopãr- având coordonatoare pe
doamna Dobre Luminiþa ºi ªcola
Gimnazialã “Henri Coandã” Periºor- având coordonatoare pe
doamna Mirigel Daniela.
Copiii celor patru ºcoli au
defilat în faþa colegilor, a pãrinþilor ºi cadrelor didactice prezente, punându-ºi în valoare inventivitatea prin copierea într-un
mod haios a mai multe tipuri de

vestimentaþii. Cei prezenþi au avut
bucuria de a vedea în premierã rochii
de searã, þinute sport ºi elegante atât
pentru bãrbaþi cât ºi pentru femei,
toate confecþionate din hârtie, frunze ºi alte materiale eco. Dupã deliberarea juriului, doamna Cristian Crinteanu, directoarea Casei de Culturã
Calafat a anunþat premiile: premiul

pentru “Ingeniozitate” a fost acordat ªcolii “Constantin Gerotã” Calafat, premiul pentru “Miºcarea Ecologicã” a revenit ªcolii “Gheorghe
Brãescu” Calafat, premiul pentru
“Entuziasm” a mers la ªcoala Gimnazialã din Calopãr iar pentru “Originalitate” a fost primit de ªcoala
“Henri Coandã” din Periºor.
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educaþie

Studenþia
Studenþia poate
poate fi
fi mai
mai
mult
mult decât
decât facultate
facultate
rora se va face o promovare inEchipa AIESEC Craiova ofetensã vor fi Facultatea de Autorã studenþilor, ºi în aceastã primaticã, Calculatoare ºi Electromãvarã, oportunitatea de a i se
nicã, Facultatea de Economie ºi
alãtura. Pornind de la mesajul
Administrarea Afacerilor, Faculsimplu de “Studenþie mai mult
tatea de Litere, Facultatea de
decât facultate”, organizaþia doªtiinþe Sociale, Facultatea de
reºte sã încurajeze studenþii în
ªtiinþe exacte – Matematicã ºi
a cãuta noi oportunitãþi de dezInformaticã din Craiova, însã
voltare, de a fi responsabili în
înscrierile sunt deschise cãtre
timpul anilor de facultate ºi de a
toþi studenþii, indiferent de prose implica în diverse activitãþi
filul studiilor. Cei care se vor
care sã le contureze o viaþã de
înscrie, vor trece printr-un prostudent care sã ii provoace cu
ces de selecþie ce include un joadevãrat. Profilul studentului pe
culeþ comportamental ºi un incare AIESEC îl cautã este al unui
tânãr activ, motivat, dornic
de a se dezvolta atât persoÎnscrierile se pot face pânã astãzi
nal, cât ºi profesional, res- inclusiv, prin completarea unui formular
ponsabil, care sã lucreze fizic ce poate fi gãsit la standurile AIESEC
bine în echipã, fiind deschis din Universitate ºi Facultatea de Automaticãtre idei noi, însã mai ales cã, Calculatoare ºi Electronicã sau accecãtre internaþionalism.
sând site-ul www.aiesec-craiova.org.
Facultãþile în cadrul cã-

terviu individual. Le vor fi testate, astfel, abilitãþile de a lucra
în echipã, motivaþia de a face
parte din AIESEC, dorinþa de
a învãþa lucruri noi, dar ºi cunoºtinþele de limba englezã, întrucât organizaþia este internaþionalã.
Prezentã în 113 þãri ºi teritorii ºi cu mai mult de 86.000 de
membrii, AIESEC este cea mai
mare organizaþie de tineri la nivel internaþional, structuratã ca
o platformã de dezvoltare a abilitãþilor de leadership în rândul
tinerilor. AIESEC oferã membrilor sãi stagii internaþionale
de practicã, oportunitãþi de
leadership ºi o reþea internaþionalã de învãþare, fiind prezentã în Craiova de 21 de ani,
iar la nivel global având o tradiþie de 64 de ani.

Facultatea de ªtiinþe
Sociale a fost desfiinþatã

Facultatea de ªtiinþe
Sociale din cadrul Universitãþii din Craiova a fost desfiin-

þatã începând cu 1 aprilie
a.c., potrivit rectorului Dan
Claudiu Dãniºor. “Facultatea

de ªtiinþe Sociale a fost
desfiinþatã, iar programele
educaþionale vor fi transferate
la alte facultãþi Era nefiresc
ce se petrecea acolo, având
în vedere cã unii profesori
predau chiar câte 11 discipline distincte, iar senatul
Universitãþii din Craiova a
decis cã niciun dascãl nu
poate preda mai mult de trei
discipline. În ceea priveºte
situaþia programelor de
licenþã, acestea vor fi reevaluate. Aºteptãm apoi raportul,

Marº împotriva violenþei organizat
de Colegiul “Carol I”
Colegiul Naþional “Carol I”
din Craiova organizeazã astãzi o
acþiune împotriva violenþei, în
cadrul programului
“Sã ºtii mai multe, sã
fii mai bun!”. Marºul tãcerii antiviolenþã se va desfãºura
între orele 10:30 ºi
11:30, iar la manifestare sunt aºteptaþi sã
participe elevii colegiului din toate ciclurile de învãþãmânt, cadre didactice ºi pãrinþi, care
vor parcurge traseul
stabilit împreunã cu
reprezentanþii Primãriei Craiova.
Obiectivele Marºului antiviolenþã
sunt, printre altele,

dezvoltarea unor mecanisme de
informare, formare, monitorizare ºi comunicare la nivel local

pentru prevenirea ºi combaterea
formelor de violenþã, conºtientizarea importanþei unui comportament adecvat
în societate, sensibilizarea comunitãþii faþã de fenomenul violenþei ºcolare ºi consolidarea
cooperãrii între
elevii care provin
din medii diferite
pentru a construi
un dialog pe înþelegerea toleranþei ºi
interculturalismului, pentru a promova un climat
fãrã conflict ºi violenþã în mediul
ºcolar ºi în mediul
proxim acesteia.
ALINA DRÃGHICI

al cãrui rol este acela de a
face sã meargã mai bine
Universitatea ºi care sprijinã
exact politica pe care eu miam propus-o”, a afirmat
rectorul Universitãþii din
Craiova Dan Claudiu Dãniºor.
Specializãrile urmeazã sã
fie preluate celelalte facultãþi
din cadrul Universitãþii din
Craiova. Facultatea de
Jurnalism va trece la Facultatea de Litere, Geografia
merge la Facultatea de
ªtiinþe Exacte, iar celelalte

vor fi preluate de Facultatea
de Drept. Este vorba despre
facultãþile de Filosofie,
ªtiinþe Sociale ºi Sociologie.
“Profesorii care au predat la
aceste facultãþi vor preda în
continuare la cele care le
vor prelua. Pe studenþi nu îi
va afecta în niciun fel
aceastã mãsurã”, a declarat
Mihai Costescu, decan al
Facultãþii de ªtiinþe Sociale
din cadrul Universitãþii din
Craiova.
ALINA DRÃGHICI

Oferta educaþionalã
a Facultãþii de Fizicã,
prezentatã viitorilor studenþi
Pânã pe 5 aprilie, departamentul de Fizicã din cadrul Universitãþii din Craiova îºi prezintã oferta educaþionalã, în cadrul
programului „ªcoala altfel”.
Astfel, elevii de la liceele din
Craiova sunt invitaþi sã asiste

la experimente cu echipamente de ultimã generaþie în laboratoarele Departamentului de
Fizicã, în domeniile fundamentale ale fizicii (mecanicã, electricitate, opticã, termodinamicã ºi biofizicã). În zilele de 3,
4 ºi 5 aprilie, ora
10.00, la sala
C124 din clãdirea
centralã a Universitãþii din Craiova,
elevilor le va fi prezentatã oferta educaþionalã a Departamentul de Fizicã,
iar la orele 11.00 se
va iniþia efectuarea
experimentelor de
laborator.
ALINA DRÃGHICI
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„Ultimul
„Ultimul amant
amant fierbinte”
fierbinte”,, cea
cea mai
mai recentă
recentă premieră
premieră lala TNC
TNC
După „Lysistrata”, de Aristofan, în regia lui
Yiannis Paraskevopoulos, din 24 februarie, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” pregăteşte a
doua premieră a anului. Este vorba despre „Ultimul amant fierbinte”, după comedia lui Neil
Simon, în regia lui Mircea Cornişteanu, spec„Va fi un succes de public extraordinar, pentru că Neil Simon
este unul dintre cei mai de succes
comediografi ai ultimelor decenii,
peste tot în lume”, declara la începutul anului, într-un interviu acordat cotidianului nostru, managerul
TNC, Mircea Cornişteanu, căruia îi aparţin regia, versiunea scenică şi ilustraţia muzicală ale spectacolului. Scenografia este realizată de
Viorel Penişoară-Stegaru, iar traducerea îi aparţine lui Petre Bokor.
Piesa lui Neil Simon, c u titlul
original „The Last of the Red Hot
Lovers” (tradus, de obicei, „Ulti-

tacol a cărui avanpremieră va avea loc pe 13
aprilie, iar premie ra – duminică, 14 aprilie,
ambele reprezentaţii în Sala „Amza Pellea”,
cu începere de la ora 18.30. Din distribuţie fac
parte actorii Adrian Andone, Gabriela Baciu,
Iulia Colan şi Geni Macsim.

mul Don Juan”), a fost scrisă în
1969, având premiera la sfârşitul
aceluiaşi an pe Broadway, la Teatrul „Eugene O’Neill”. Regizase
spectacolul, care a avut un mare
succes, cu peste 700 de reprezentaţii, Robert Moore. Neil Simon a
scris pe baza piesei şi un scenariu
de film, care a fost regizat, în 1972,
de Gene Saks.
Barney Daycash, personajul
princ ipal al comediei „Ultim ul
amant fierbinte”, este un bărbat
în floarea vârstei. Are soţie, copii,
casă, conduce o afacere de succes – un restaurant. Aparent, este

un om împlinit. Numai că viaţa pe
care o duce i se pare extrem de
plictisitoare şi, disperat că timpul
trece, decide să o îmbunătăţească. Pândeşte momentul în care
garsoniera mamei sale este liberă
şi pregăteşte terenul pentru ceva
nou în existenţa sa cea ordonată:
întâlniri amoroase adulterine.
Prima dintre doamnele invitate este Alana, o femeie modernă, sofis ticată, pentru care sentimental e ceva des uet. Cea de a
doua întâlnire va fi cu tânăra şi
nesăbuita Bobbi, actriţă în devenire. Pentru ca la c ea de-a treia

încercare a lui Barney de a-şi găsi
fericirea să o întâlnim pe Jeantte, soţia prietenului s ău c el mai
bun, care, fiind în depres ie că
soţul o înşeală, găseşte astfel c alea să se răzbune. Cum anume se
va termina fiecare dintre aces te

întâlniri, în ce măsură Barney este
sau nu un adevărat „amant fierbinte” rămâne de văzut. Biletele
pentru reprezentaţiile din 13 şi 14
aprilie s -au pus deja în vânzare
la Agenţia Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.

Spectacole pe scenele craiovene ale trupelor artistice Prelegere şi expoziţie dedicate
poetei poloneze Kazimiera
„Anton Pann” şi „Finckelbaum” din Bucureşti
Iłłakowiczówna

Două spectacole, cu intrare
liberă pentru public, vor fi
prezentate, zilele acestea, la
Craiova, de trupele artistice
„Anton Pann” şi „Finckelbaum” din Bucureşti. Este
vorba despre „Eminescu
românilor” (recitări, muzică,
scenete de teatru), care va
avea loc luni, 8 aprilie, de la
ora 18.00, la Teatrul Liric
„Elena Teodorini”, şi „Extaz şi
agonie”, după nuvela lui I.L.
Caragiale „Două loturi”, care
va fi prezentat marţi, 9 aprilie,
de la ora 11.00, în Sala „I.D.
Sîrbu” a Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”.

Ambele spectacole sunt regizate de Marin Simion şi se
bucură de participarea tinerilor ac tori bucureşteni Iulia Nistor, Marin Simion, Dan Bălăşoiu şi Dragoş Silvestru, ac estuia din urmă revenindu-i şi
rolul de prezentator. Realizator
es te prof. Ioan V. Maftei-Buhăieşti, poet şi epigramis t,
membr u al Uniunii
Sc riit orilor d in
România – Filiala Iaş i.
Pr ogr am ul
s pec tac olului
ex tr ao rd in ar
„E m in es cu
românilor” va
cuprinde recitări
din creaţiile eminesciene, scenete după
„Scrisoarea III”, „Luceafărul” şi s crisorile
dintre Mihai Eminescu
şi Veronica Micle, surprize muzicale. Spectacolul de teatru
„Extaz şi agonie” îi are în rolurile principale pe Adrian Vişan, Ana-Maria Popescu / Iulia
Nistor, Andreea Niţă, Dan Bă-

lăşoiu, Niky_Hindi, Andrei Duluţă şi Costi Călin.
T rup a artis tic ă „Anton
Pann” a luat fiinţă în anul 2007
ca trupă de sine stătătoare pe
lângă Colegiile Naţionale „Sf.
Sava” şi „Cantemir Vodă” din
capitală. Printre membrii săi se
numără elevi ai acestor şc oli,
cărora li s e alătură, în majoritate, tineri şi s tudenţi. De la înfiinţare până în prezent, trupa a susţinut un număr
imp ortant de
s pec tac ole de
teatru şi revistă
în Bucureşti, dar
ş i î n oraş e din
ţară. De asemenea,
a participat la diferite
conc ursuri şi festivaluri, primind importante
premii. Scopul declarat
odată cu înfiinţarea a fost promovarea persoanelor talentate
şi a culturii, iar obiectivele –
sprijinirea tinerilor pentru a-şi
urma pasiunile, înc urajarea divers ităţii şi originalităţii.

Profesorii
Liceului
„Marin
Sorescu”
expun
la Galeria
„ARTA”
Uniunea Artiştilor Plastici din
România – Filiala Craiova vă invită astăzi, ora 18.00, la Galeria „ARTA” din Craiova, unde se deschide expoziţia profesorilor de la Liceul de Arte „Marin Sorescu”. Îşi prezintă lucrările Cătălin Alexi, Silviu Bârsanu,
Cristian Dincă, Monica Dincă, Lucian Irimescu, Liviu Marin, Lidia Mărgelu, Rodica Pădureţu, Emilian Popescu, Diana Popescu, Ion Preda, Florin Stelian Preda, Mihail Trifan şi Alin
Totescu. Expoziţia cuprinde lucrări de pictură, sculptură, artă decorativa şi va putea fi
vizitată până la jumătatea acestei luni.

Sub egida Ambasadei Republicii Polone la Bucureşti, în c olaborare cu
Universitatea din Craiova şi cu Teatrul
Naţional „Marin Sorescu”, mâine, 4
aprilie, de la ora 15.30, în Sala Albastră a Universităţii va avea loc prelegerea cu tema „În ritmul epocii. Viaţa
Kazimierei Iłłakowiczówna”, susţinută de dr. Radoslawa Janowska-Lascar. Tot mâine, de la ora 16.30, în foaierul teatrului se va deschide o expoziţie care cuprinde lucrări ale reputatei
poete. La eveniment va partic ipa şi
Excelenţa Sa Marek Szczygieł, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al
Republicii Polone la Bucureşti.
Kazimiera Iłłakowiczówna (n. 1888, Vilnius; d. 1983, Poznań) este
unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi polonezi. A fost o traducătoare prolifică de opere literare, a lucrat în Ministerul Afacerilor Externe şi a fost
secretara personală a Mareşalului Józef Piłsudski (1926-1935). Kazimiera Iłłakowiczówna şi-a consacrat mulţi ani cunoaşterii sufletului românilor şi promovării culturii româneşti în Polonia. Trei sunt momentele majore care o leagă de România: 1937 – la invitaţia organizaţiilor de femei
din România, a fost în mai multe oraşe pentru a susţine prelegeri despre
Polonia şi Mareşalul Piłsudski, 1939-1947 – urmare a evenimentelor din
timpul celui al doilea război mondial, Transilvania a devenit a doua sa
casă, 1965 – a făcut o călătorie sentimentală în România.
Expoziţia „În ritmul epocii. Viaţa Kazimierei Iłłakowiczówna” este
organizată de Ambasada Republicii Polone la Bucureşti şi a fost deja
prezentată în câteva oraşe din România.

Elevi ai Colegiului Naţional „Carol I”
plantează copaci în pădurea de la Zăval
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, prin American Corner Craiova, desfăşoară
o nouă activitate în cadrul proiectului „Împreună pentru un mediu mai curat 2013”. Un grup de
elevi de la Colegiul Naţional „Carol I”, însoţiţi de profesorii Otilia Grigorie şi Lidia Năstăsie, merg
astăzi, ora 9.00, să planteze copaci în pădurea de la Zăval. Cu acest prilej vor cunoaşte şi aria
protejată din zonă. Grupul va fi însoţit şi de Octavian Popa, consilier la Agenţia pentru Protecţia
Mediului (APM) Craiova, şi de Carmen Tică, coordonator American Corner Craiova.
«Proiectul „Împreună pentru un mediu mai curat” presupune diverse activităţi: întâlniri informative ale consilierilor APM Craiova cu
elevi de liceu, vizionări de filme documentare, expoziţii tematice, excursii tematice,
acţiuni de ecologizare, plantări de copaci
etc. Biblioteca Judeţeană, ca instituţie publică de prim rang în domeniul cultural informativ şi educativ, se implică prin acţiunile sale şi în formarea permanentă a membrilor comunităţii pentru păstrarea şi protejarea unui mediu mai curat şi pentru o
viaţă sănătoasă», a precizat Mădălina Florescu, purtător de cuvânt al bibliotecii.
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SUA au plasat un distrugãtor în apropierea
coastelor nord-coreene
SUA au poziþionat, în apropierea coastelor nord-coreene,
un distrugãtor capabil sã intercepteze rachete, ceea ce înseamnã o nouã miºcare a armatei americane în confruntarea sa

cu regimul comunist. USS Fitzgerald (foto), „care naviga
spre Coreea de Sud pentru a
participa la exerciþii militare, a
fost trimis spre sud-vestul peninsulei, în loc sã revinã în postul

din Japonia”, a indicat luni, 1
aprilie, un responsabil al Pentagonului. Aceastã deplasare, de
fapt o deplasare „prudentã”,
permite mai multe opþiuni în
materie de apãrare antirachetã,
în cazul cã ar fi necesar. Anterior, SUA anunþase deplasarea
de avioane de luptã F-22 în cadrul manevrelor militare americano-sud-coreene, pe fondul
tensiunilor cu regimul nord-coreean. Douã aparate F-22 Raptor au sosit duminicã în Coreea
de Sud, pentru a participa la
exerciþiile anuale „Foal Eagle”,
care ar fi trebuit sã dureze pânã
la sfârºitul lunii aprilie. Fortãreþele volante B-52 ºi bombardierele viclene B-2 au efectuat,
de asemenea, zboruri de antrenament asupra Coreei de Sud,
ceea ce a declanºat furia regimului de la Phenian. „Puterea
noastrã nuclearã este un factor
de descurajare ºi o garanþie a
pãstrãrii suveranitãþii noastre”,

a promis Kim-Jong-un în faþa
Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord, aflat la putere,
potrivit agenþiei de presã oficiale
KCNA, aceasta retranscriind
discursul liderului comunist.
Acesta a acuzat Statele Unite de
antrenarea þãrii într-o cursã a
înarmãrii ce împiedicã dezvoltarea economicã. Ministrul Afacerilor Externe din Coreea de
Sud, Yung Byung, trebuia sã se
întâlneascã ieri, la Washington,
cu secretarul american de stat
John Kerry, pentru a discuta
despre creºterea tensiunilor în
peninsulã. Kerry se va deplasa
sãptãmâna viitoare în Asia ºi în
special în Coreea de Sud. Casa
Albã a declarat luni cã retorica
belicoasã a Phenianului n-a fost
acompaniatã de vreo acþiune
militarã. Vineri, Pentagonul a
spus cã ia în serios anunþul
Coreei de Nord potrivit cãruia
era „în stare de rãzboi” contra
Sudului.

Moartea lui Lumumba, Cel puþin 36 de morþi,
o misiune a MI 6?
în urma alunecãrii
de teren din Tibet

Într-o contribuþie a sa la magazinul „London Review of Books” din aceastã lunã, lordul laburist David Lea afirmã cã Daphne Park, un fost cadru al MI 6, i
s-a confesat în 2010 de a fi „organizat” asasinarea lui Patrice
Lumumba, eroul independenþei
congoleze, pentru care Belgia,
fostã putere colonialã, a admis „o
responsabilitate moralã”. Potrivit
site-ului „The Guardian”, Daphne
Park, supranumit „Regele spionilor”, era considerat ca unul dintre
cei mai buni agenþi britanici în timpul celor patru decenii de servici.
El a fost trimis de MI 6 în Congo
belgian în 1959, sub acoperire diplomaticã, când belgienii erau pe
punctul de a fi evacuaþi din þarã.
Primul ºef al guvernului din Con-

go – Kinshasa, Patrice Lumumba, a fost asasinat la 17 ianuarie
1961, dupã preluarea puterii de
cãtre Joseph Desire Mobutu, oficial al regiunii Katanga, regiune
minierã care a fãcut secesiunea cu
susþinerea Belgiei. Forþele de securitate belgiene au fost acuzate
de acoperirea operaþiunii, dar ºi de
sponsorizarea ºi coordonarea
acesteia. În timpul rãzboiului rece,
umbra CIA a planat asupra operaþiunii fatale, ºtiindu-se cã Lumumba era apropiat de Moscova.
O anchetã parlamentarã belgianã
în cheiatã în 2001 a concluzionat
cu „responsabilitatea moralã” a
Belgiei, iar anul trecut justiþia belgianã, la cererea familiei celui dispãrut, a lansat o anchetã asupra
asasinatului.

O alunecare de teren de amploare, din apropierea unei mine
de cupru din Tibet, a provocat
moartea a 36 de persoane, 47 fiind încã date dispãrute, potrivit
unui nou bilanþ provizoriu, anunþat de presa oficialã. Alunecarea
de teren, care s-a produs vineri
dimineaþa, a blocat 83 de mineri
sub douã milioane de metri cubi
de pãmânt. Operaþiunile de salvare, care au mobilizat peste 3.500
de persoane, au fost întrerupte
luni, din cauza riscului de noi alunecãri de teren, potrivit Radio
China Internaþional. Slavatorii lucreazã cu mâinile goale, pentru a
evita sã deterioreze mai rãu cada-

vrele minerilor, dar ºi pentru cã
incidentul a afectat drumurile, împiedicând transportul rutier de
echipamente. Salvatorii se confruntã ºi cu problema zãpezii, locul aflându-se la 4.600 de metri
altitudine. „Amorþisem de frig ºi
mergeam îndurerat în stânga ºi-n
drepta, plângând în continuu”, a
declarat, pentru agenþia Xinhua,
Zhao Linjiang, un miner supravieþuitor, al cãrui frate se afla încã
îngropat. Minerii extrãgeau cupru
ºi alte metale, lucrând pentru o filialã a companiei China National
Gold Group Corporation
(CNGG), una dintre cele mai mari
companii chineze.

Creditorii internaþionali au relaxat condiþiile de austeritate impuse Ciprului
Statele zonei euro ºi FMI au acordat Ciprului un an suplimentar pentru îndeplinirea
þintelor bugetare în cadrul acordului de ajutor financiar extern, care prevede împrumuturi de 10 miliarde de euro, potrivit unei variante preliminare a acordului. Cipru va trebui
sã ajungã la un surplus bugetar primar, excluzând cheltuielile cu serviciul datoriei, de
4% în 2017, faþã de þinta anterioarã de 2016,
întrucât ºocul cauzat de închiderea sistemului bancar pentru aproape douã sãptãmâni,
luna trecutã, ameninþã sã afecteze grav economia þãrii, scrie cotidianul „Wall Street Journal”. Pentru acest an, Cipru estimeazã un
deficit bugetar primar de 2,4% din PIB. Þara
ºi-a asumat o listã lungã de obiective în schimbul împrumuturilor de 10 miliarde de euro,
inclusiv reduceri de cheltuieli ºi majorãri de
taxe, precum ºi restructurarea sectorului bancar. Potrivit înþelegerii, Cipru va închide a
doua mare bancã a þãrii, Cyprus Popular Bank
(Laiki), ºi va muta activele solide la cea mai
mare instituþie de credit de pe insulã, Bank of
Cyprus. Deponenþii ar putea pierde 40-60%

din sumele mai mari de 100.000 de euro deþinute la Bank of Cyprus, în timp ce la Laiki
pierderile peste nivelul asigurat s-ar putea situa la 80%. Acordul cu zona euro ºi FMI prevede ca Cipru sã adopte mãsuri de austeritate cu un impact de 351 milioane de euro în
acest an, sumã echivalentã cu 2,1% din PIB.
Printre acestea se numãrã
majorarea taxei pe profit de
la 10% la 12,5%, a TVA de
la 17% la 18% ºi creºterea
accizelor pe produse din
tutun ºi alcool.
Ministrul de Finanþe,
Mihalis Sarris, a demisionat ieri, dupã ce a finalizat
negocierile cu creditorii internaþionali, transmit AFP
ºi Reuters. Autoritãþile cipriote au înfiinþat ieri o comisie de anchetã menitã sã
stabileascã responsabilitãþile, inclusiv penale, în privinþa crizei financiare care

a zguduit þara. Mihalis Sarris a declarat reporterilor cã a decis sã demisioneze pentru a
facilita sarcina investigatorilor. Înainte de a
ocupa portofoliul finanþelor, Sarris a fost preºedintele grupului bancar Cyprus Popular
Bank Pcl, care a trebuit închis în schimbul
programului de asistenþã financiarã.

Coreea de Nord anunþã
cã va reporni un reactor
nuclear
Coreea de Nord a anunþat ieri
cã va „recondiþiona ºi redeschide” toate instalaþiile de la
complexul sãu nuclear de la
Yongbyon, inclusiv un reactor
care a fost închis în conformitate
cu un acord încheiat în 2007, în
cadrul negocierilor în format de
ºase, cu scopul de a-ºi dezvolta
tehnologia atomicã ºi de a
rãspunde la lipsurile energetice,
relateazã AFP ºi Yonhap. Decizia
ar urma sã permitã Phenianului
sã extragã plutoniu din bare de
combustibil folosite. Un purtãtor
de cuvânt al Departamentului
general pentru energie atomicã
din Coreea de Nord a declarat,
citat de agenþia nord-coreeanã
KCNA, cã vor fi luate mãsuri
pentru repornirea reactorului ºi
pentru recondiþionarea facilitãþilor legate de acesta. El a mai spus
cã decizia este conformã cu
dorinþa Phenianului „de a-ºi
întãri arsenalul nuclear deopotrivã calitativ ºi cantitativ” ºi cã
este necesarã pentru a rezolva
„gravele” lipsuri de electricitate,
potrivit KCNA.

Premierul palestinian Salam
Fayyad a fost spitalizat
Premierul palestinian, Salam
Fayyad, a fost spitalizat în urma
unor dureri de stomac, dar viaþa
sa nu este pusã în pericol, a
anunþat luni seara o sursã din
cadrul spitalului din Ramallah, în
Cisiordania. Salam Fayyad
„suferã de o infecþie benignã la
stomac ºi este tratat cu antibiotice”, a declarat pentru AFP un
medic de la spitalul general din
Ramallah. Premierul palestinian,
un fumãtor împãtimit, a fost
victima unei crize cardiace în
timpul unei vizite private în
Statele Unite, în mai 2011, dar ºi-a
revenit rapid. Fost funcþionar al
FMI, Fayyad este un economist
respectat de comunitatea internaþionalã pentru cã a epurat
finanþele Autoritãþii Palestiniene
ºi a ameliorat securitatea în
Cisiordania. El conduce Guvernul
Autoritãþii Palestiniene din iunie
2007, dupã preluarea controlului
asupra Fâºiei Gaza de cãtre
islamiºtii din Hamas.

Ploi record în Spania,
soldate cu doi morþi
Doi automobiliºti ºi-au pierdut
viaþa, luni, în sudul Spaniei, în
urma prãbuºirii unui pod pe
fondul ploilor puternice, au
anunþat autoritãþile regionale,
citate de France Presse. La
Fuencaliente, în sudul regiunii
Castilla-la-Mancha, echipele de
salvare au recuperat în timpul
zilei de ieri corpurile neînsufleþite
ale celor doi automobiliºti, dintre
care unul era ºoferul unei maºini,
iar celãlalt al unui camion, a
precizat administraþia regionalã
într-un comunicat. Începând cu
ultima sãptãmânã a lui martie,
ploile puternice care s-au abãtut
asupra Spaniei au provocat
creºteri ale apelor fluviilor, mai
ales în Andaluzia, în sudul þãrii, ºi
Castilla-y-Leon, în centru.
Serviciile Protecþiei Civile au emis
luni o alertã pentru pericol de
inundaþii vizând cvasitotalitatea
bazinelor fluviale din þarã,
noteazã AFP.
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Anunþul tãu!
S.C. LONGBRIDGE LIGHTING S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Parc fotovoltaic Brabova Lighting” propus a fi amplasat in
com. Brabova, T135, P8, Lot3, jud. Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Dolj si la
sediul SC ArtadGrup SRL - str. Madona
Dudu, bl 1-3-5, parter in zilele de l-v, intre orele 9-16.Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Dolj,
str. Petru Rares, nr. 1.
S.C. LONG BRIDGE PRODUCT DJ S.R.L.
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Parc fotovoltaic
Brabova Product ” propus a fi amplasat
in com. Brabova, T135, P8, Lot1, jud. Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Dolj si la
sediul SC ArtadGrup SRL -str. Madona
Dudu, bl 1-3-5, parter in zilele de l-v, intre orele 9-16. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Dolj,
str. Petru Rares, nr. 1.
S.C. LONGBRIDGE SOLAR S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Parc fotovoltaic
Brabova Solar ” propus a fi amplasat in
com. Brabova, T135, P8, Lot2, jud. Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Dolj
si la sediul SC ArtadGrup SRL -str. Madona Dudu, bl 1-3-5, parter in zilele de
l-v, intre orele 9-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.
GÎLCÃ Lidia Carmen PFA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea “Ferme Mixte” ce se
desfãºoara în Galicea Mare. informaþiile privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de 18.04.2013.
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CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secretariat,
administraþie. Telefon: 0763/
17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de Ingineria Mediului în Horticulturã, cu experienþã în domeniul
vânzãrii de materiale de construcþii, caut loc de muncã în
aceste domenii. Telefon:
0351/802.028.
Caut de lucru ca menajerã.
Telefon: 0720/799.847; 0751/
911.417.
Persoanã serioasã, nefumãtoare, doresc sã îngrijesc
copil (menaj) sau bãtrâni.
Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobilã veche
lemn masiv. Telefon: 0745/
602.422.
Angajãm frizeriþã – coafezã.
Telefon: 0754/533.807.
Caut femeie internã pentru ajutor gospodãrie. Telefon: 0751/
016.612; 0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã modelieri cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bãtrânã intern. Telefon: 0729/
951.222.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA organizeazã cursuri: Tehnician
Topo Cadastru, Asfaltator,
Constructor drumuri ºi poduri, Formator, Inspector
resurse umane, Asistent
relaþii publice ºi comunicare, Contabil, Agent comercial, Mãcelar, Peisagist-floricultor, Manager Proiect,
Auditor în domeniul calitãþii, Expert achiziþii 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. Telefon:
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 CONSTRUCÞII.
Telefon: 0757/338.367.
EXECUTÃM dulgherii, învelitor toate tipurile de tablã, curãþãm jgheaburi ºi reparãm.
Telefon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi asociaþii.
Telefon: 0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare. Telefon:
0748/210.827; 0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calitate la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochinãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului. Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI

Vând apartament, douã camere, semidecomandat, Brazdã,
GARSONIERE
34.000 euro, negociabil. Telefon:
Particular, vând garsonierã – 0722/431.895; 0767/761.131.
Brazdã, bloc G5, etaj 6, Preþ Vând apartament 2 camere,
95.000 lei. Telefon: 0760/ Brazda lui Novac. Telefon:
791.256.
0762/307.962.
Vând garsonierã zona Ciuper- 3 - 4 CAMERE
cã, etaj 1. Telefon: 0723/223.658. Vând apartament 4 camere,
Vând camerã cãmin Bariera Lãpuº sau schimb cu o casã
Vâlcii (SPIACT). Telefon: lângã Craiova. Telefon: 0766/
0251/328.244; 0760/884.433. 483.542.
Vând urgent locuinþã Craiova,
CASE
preþ 30.000 euro, preþ negociabil. Telefon: 0771/579.669. Vilã Braniºte Mãnãstire. TeleVând camerã cãmin îmbunã- fon: 0762/638.632.
tãþitã, parchet, geam termo- La 8 km de Craiova, vând casã
pan, izolaþie interioarã. Preþ 6 camere cu puþ american ºi
62.000 lei. Telefon: 0743/ 4000 mp, pomi, în Livezi, com.
Podari. Telefon: 0251/522.579.
120.446.
URGENT VÂND GARSONIE- Vând casã Gherceºti. 4300
2
RÃ PARTER, FILIAªI. TELE- m , pomi fructiferi, viþã-de-vie.
Telefon: 0768/710.866.
FON: 0764/225.615.
casã cu etaj, pod, subsol,
APARTAMENTE Vând
construcþie solidã, zonã centra2 CAMERE
lã, Agronomie, 6 camere, 2 bãi,
VÂND APARTAMENT 2 CA- bucãtãrie, teren 462 m2, garaj.
MERE, DRÃGÃNEªTI-OLT. Telefon: 0726/275.943.
TELEFON: 0763/265.251.
Vând casã cu 5 camere, baie,
Vând apartament în Brazda bucãtãrie, dependinþe, Bãile
lui Novac – 4/4. Telefon: Olãneºti, 45.000 euro, negociabil. Telefon 0725/505.440.
0754/533.807.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs la
sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de
16.04.2013, ora 10 00 – proba scrisã ºi în data de
18.04.2013 – proba de interviu pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice temporar vacantã de execuþie, din
cadrul Serviciului Urmãrire Contracte Agenþi Economici
- Direcþia Patrimoniu.
- inspector, clasa I, grad profesional principal studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul ºtiinþelor
economice, vechime in specialitate 5 ani – un post.
Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la
data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str.
A.I. Cuza nr. 7.
Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/
416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs la
sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de
15.04.2013, ora 10 00 – proba scrisã ºi în data de
17.04.2013 – proba de interviu pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice temporar vacantã de execuþie, din
cadrul Serviciului Urbanism ºi nomenclaturã urbanã Direcþia Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului.
- inspector, clasa I, grad profesional asistent - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma
de licenta sau echivalenta, vechime in specialitate un an
– un post.
Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la
data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str.
A.I. Cuza nr. 7.
Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/
416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Vând casã (105 mp) cu teren
(410 mp) în zona BRESTEI: 4
camere, utilitãþi, garaj 21 mp,
centralã proprie. TELEFON:
0760/611.651.
Schimb casa D+P 6 camere 2
holuri, 2 bãi, pivniþã teren 1300
mp utilitãþi schimb cu 2 apartamente. Telefon: 0761/824.947.
PARTICULAR, VÂND CASÃ
“REGALÃ” SUPERBÃ ÎN COMUNA DIOªTI, 3 CAMERE ªI
DEPENDINÞE: BUCÃTÃRIE,
BECI, MAGAZIE, GARAJ,
PÃTUL, CURTE 3400 MP,
FÂNTÂNÃ ÎN CURTE, APÃ
CURENTÃ, LA STRADÃ, LA
100 M DE DN 65 CRAIOVA –
CARACAL. PREÞ NEGOCIABIL. TELEFON: 0722/33.66.34.
Vând în comuna Pleniþa, Dolj
douã case cu câte douã camere fiecare, cu antreu ºi
beci, mobilate ºi cu tot inventarul gospodãresc pentru
douã familii, apã, canal, baie,
situate lângã spitalul Pleniþa.
Preþ total 40.000 lei. Telefon:
0230/561.168.
Casã 4 camere, bucãtãrie,
baie, beci, suprafaþã 108 mp,
teren 275 mp, gaze, apã, încãlzire centralã, Aleea 6 Brestei. Telefon: 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 anexe (3
camere cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.

Vând KIA SPORTAGE, an fabricaþie 2005, preþ negociabil.
Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc, fabricaþie 1993, înmatriculat 1800
E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Mitsubishi Galant GLSTD diesel, fab. 96 închidere centralizatã, geamuri ºi oglinzi electrice, climã, CD, 289.000 km, înmatriculatã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro, negociabil. Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în stare de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt, an
fabricaþie 2006, înmatriculat România, 93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil. Telefon:
0765/130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olanda, 1500 euro, negociabil.
Telefon: 0767/116.092.

Vând casã în Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte mare
ºi grãdinã) – 1.300 mp (suprafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil.
Telefon: 0760/295.905.

TERENURI
Loc de casã intravilan 17 ari,
comuna Mârºani, judeþul Dolj.
Telefon: 0755/740.029.
Schimb 450 m2 teren (cãpºunãrie) între case, cu casã la þarã
în comunele învecinate sau
vând. Telefon: 0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha. Telefon: 0766/304.708.
Vând 1500 mp în Bãile Govora, “Belvedere”, împrejmuit,
lângã pãdure, toate utilitãþile
instalate. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
VÂND teren agricol comasat.
Relaþii telefon: 0728/048.066.
Vând teren intravilan, 3500 mp,
situat în Popoveni, cu 23 m deschidere la strada principalã, cu
toate facilitãþle ºi în condiþii avantajoase. Telefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intravilan.
Telefon: 0762/090.223; 0746/
068.061.
VÂND TEREN ZONAPASARELA 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
defriºatã) situatã pe linia mare
în plai. Telefon: 0251/428.415.

Vând 4000 m2 + vie ºi pomi
fructiferi + casã bãtrâneascã
pentru demolare, cu cadastru fãcut la 11 km de Craiova –
intravilan. Cedez 4200 m2 tren
extravilan – pentru reparaþii
casã. Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus. Terenurile fiind la
stradã betonatã având toate
facilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922; 0744/
220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu
de Sus (600 mp de Lacul Tanchiºtilor), negociabil. Telefon:
0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Dacia Supernova, an
Vând
jaluzele verticale pen2002, ITP 2014, 3.500 lei. Tetru sufragerie, culoare portolefon: 0745/541.174.
caliu, preþ foarte bun. Telefon:
STRÃINE
0744/325.836; 0766/656.844.
Vând Matiz, an fabricaþie 2003, VÂND MAªINÃ DE CUSUT
unic proprietar, 113.600 km. “SINGER”. TELEFON: 0351/
Telefon: 0748/820.770.
425.977; 0725/533.042.
Vând Volkswagen Golf VI cu- Vând frigider Electrostar, comloare alb, an fabricaþie 2010, binã muzicalã CMS 205, piekm 10.000, preþ 8.500 euro. se Dacia noi, piei bovinã arTelefon: 0744/391.195; 0351/ gãsite, calculator instruire co429.196.
pii. Telefon: 0735/445.339.

Vând faianþã micã albã – faianþã micã roz, negociabil.
Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat, televizor color, frigider clasa A. Telefon: 0742/884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC, BITUM ASFALT, MOZAIC DE MARMURÃ. TELEFON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz pentru voiaj,
arcuri spirale pentru suspensii
dublurã la Mercedes 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, balanþã Berkel,
cuier pom, aparat telefon-fax.
Telefon: 0746/660.001.
Vând cadru metallic pentru
handicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã cu picior
(ciupercã), preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând set 16 piese pentru gãtit
etajat, economic, rapid, fãrã ulei.
Cadou nuntã deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna Terpeziþa, 1 leu/kg. Telefon:
0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri pentru voiaj. Arcuri spirale suspensii autoturism Mercedes 190D,
1966. Telefon: 0251/598.518.

Vând canistrã aluminiu 20 litri,
ansamblu ax volan cu pedaliere ºi contact cu cheie Dacia 1310 nou, arzãtor încãlzire la gaze sau butelie, arzãtoare gaze sobã, reductor
tub oxigen. Telefon: 0251/
427.583.
Vând covor persan 3,5/2,5
grena – 60 lei; pãlãrie fetru nr.
55 nouã – 60 lei; telefon fix cu
numere – 25 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimitir
Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, înrãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând bibliotecã, pat, servantã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon: 0351/
410.939.
Vând cãmãºi naþionale. Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gãuri
pt. Opel Astra F Caravan, montate cauciucuri de iarnã mãrimea 175/65R 14. Preþ 100 lei/
buc. Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel Astra
F Caravan ºi 2 oglinzi exterioare, 1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil. Telefon: 0767/517.023.

14/ cuvântul libertãþii

Cumpãr spaþiu
comercial,
70-80 mp. Telefon:
0729/033.903
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecologicã, bãi terapeutice, sterilizator rufe, tacâmuri, frigider. Telefon: 0724/512.304.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burghierã
fãrã picior nouã 25 lei. Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: curcani,
gâºte, gãini ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), covor
persan 2/3 ºi lãzi de lemn
curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vaillant 26 kw,
membranã, apã caldã, defectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S pneumant R cu jenþi la 4 gãuri, preþ
700 Ron, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50 vedre
nouã – douã uºi cu toc noi pentru casã, cilindru de cupru cu
þeavã ºi butoi galvanizat pentru
þuicã. Telefon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu ferestre 3 canate lemn, uºã apartament din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitrinã, maºini de cusut, covoare, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din piele. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pianinã. Telefon: 0737/265.196.
Vând maºinã de 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, acþionatã manual.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând lanþ drujbã nou lama 40
cm, monedã jubiliarã argint 25
gr, Carol I 1881, 300 euro.
Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã termicã pe gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãldurã instant apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni, stare
bunã. Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã 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 plutitor 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-tineret, excepþional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meissen – (de Saxa) model ºi culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/
034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliotecã, birou, masã. Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã perinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi,
balcoane, subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, peisaje, naturi statice, icoane ulei
ºi foiþã aur, convenabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, alternator
12V nou, delcou motor Dacia nou. Telefon: 0251/
427.583.
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Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ curte cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen (mare)
ºi indicatoare norme deviz ºi
alte cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã Honda, echipament vânãtoare din
piele, hidrofor pentru irigaþii.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã în butoi de dud, minim 5
litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de camerã, balcon,
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 Craioviþa Nouã. Telefon: 0736/
429.876; 0758/937.083.
Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, parter, maximum etajul 2. Telefon: 0748/195.954.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Primesc în gazdã o fatã. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comercial
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 apartament
decomandat, Brazda lui Novac. Telefon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Telefon: 0251/429.943; 0742/
450.724.
Ofer spre închiriere apartament 3 camere modificat în
4 camere, blocurile K, strada Pãltiniº, parter, acces bilateral, pretabil firmã. Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, decomandate, ultracentral, etaj 2, mobilat, liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer condiþionat. Telefon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utilatã.
Telefon: 0764/855.169.

Salariat, 50 de ani, nefumãtor, neconsumator de bãuturi alcoolice, caut doamnã
serioasã, fãrã obligaþii,
apropiatã de vârstã. Telefon: 0740/895.691.
Alexandru, pensionar, vãduv,
doresc doamnã vaduvã, vârstã 70-71 ani. Telefon: 0784/
984.085.

DIVERSE

Salariat, 50 ani, singur, nefumãtor, neconsumator de bãuturi alcoolice, caut camerã cu
chirie, preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil. Telefon: 0740/895.691.
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MEDICINÃ TRADIÞIONALÃ
CHINEZÃ! Tratament: de prevenþie, curativ ºi de completare a deficitului în organism
cu produse S.N.B.A. Aparaturã medicalã pentru familie.
Telefon: 0724/512.304.
Singura argintãrie din Craiova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar, doresc, contra retribuþie, doamnã pentru companie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Telefon: 0251/428.437.

MATRIMONIALE

PIERDERI

CERERI

Pierdut adresã pentru casã
de marcat. ECTRA cu NR.
03104. Se declarã nulã.
Pierdut borsetã cu documente pe numele Covei Horea.
Gãsitorului ofer recompensã.
Telefon: 0764/292.916.

Intelectual craiovean cu vilã,
pensionar, sãnãtos, altruist,
caut partenerã compatibilã.
Telefon: 0251/458.192.
Domn singur doresc doamnã 65 ani, fãrã copii. Telefon:
0747/072.472.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

DIVERSE
Cumpãr convenabil baterie
maºinã 12V x 55 AH, ROMBAT sau MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablou mare peste 1,5
m, CAR CU BOI sau altul mai
mare ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU COMERCIAL 70-80 MP. TELEFON:
0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculptat, canapea, fotolii mãsuþã hol. Telefon: 0761/824.947.
Caut cumpãrãtor sau investitor pentru o microfermã de
flori: trandafiri, zambile, frezii ºi pepinierã pomi fructiferi, culturã de cãpºuni în
sere sau solarii. Telefon:
0351/430.880.
Caut beneficiar pentru închiriere sau transport de mãrfuri
diverse din judeþ sau þarã.
Posed Dacia papuc cu 2 locuri. Telefon: 0351/430.880.

Primesc 2 fete în gazdã condiþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Primesc o fatã în gazdã, condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 camere,
utilitãþi. Telefon: 0748/105.609.
Particular vând sau închiriez
pe termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã, tot
confortul, 250 euro. Rog seriozitate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã bulevardul „1 Mai”. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei camere G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Telefon:
0770/300.327.

Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.
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România cautã primele puncte, Rednic, debut lansat
contra Belarusului cu Standard în play-off

Învinsã în primele jocuri de Slovenia ºi Islanda, naþionala României va încerca în aceastã
searã (ora 18:00, Digi Sport 2), la Piatra
Neamþ, sã obþinã, în compania Belarusului,
cea dintâi victorie în preliminariile Campiontului European din 2014, una crucialã dacã
vrea sã mai spere la calificare. Misiunea este
însã oricum numai facilã nu, adversara aducând în urbea de la poalele Pietricicãi mai mulþi
jucãtori de Liga Campionilor, în frunte cu fraþii
Rutenka. Aspect scos la ivealã ºi de selecþionerul Eliodor Voica (foto): „În situaþia în care
suntem în momentul de faþã, nici un meci nu
mai este uºor. În plus, Belarusul nu este o
anonimã, ci o prezenþã obiºnuitã a turneelor

finale, în ultimii ani”.
Cele douã selecþionate s-au întâlnit ºi în
campania pentru Mondiale. Tricolorii au învins acasã, dar Belarusul s-a impus la general, datoritã victoriei din retur ºi a unui golaveraj superior, ºi a ajuns la turneul final.
„Mi-ar plãcea sã ne calificãm, deºi este
foarte greu”, a afirmat selecþionerul Voica
despre ºansele României de a ajunge la Campionatul European, la care nu am mai jucat
din 1996. „Trebuie sã ne pãstrãm optimismul
ºi sã dãm credit acestei generaþii care doreºte
sã se afirme”.
Naþionala are în lot foarte mulþi tineri, alãturi de care antrenorii ºi-au dorit ºi jucãtori
mai experimentaþi, ca ªimicu sau Csepreghi.
Aceºtia nu au putut însã da curs convocãrii,
din cauza problemelor medicale.
În urmãtoarea etapã, în 7 aprilie, România
va juca returul cu Belarus. Slovenia ºi Islanda
se vor întâlni de asemenea astãzi ºi duminicã,
primul meci fiind programat pe terenul exiugoslavilor.
Clasament: 1. Islanda 4p, 2. Slovenia 3p,
3. Belarus 1p, 4. România 0p.
La turneul final din Danemarca se calificã
primele douã clasate din cele ºapte grupe, plus
cel mai bun loc 3.

Echipa antrenatã de Mircea Rednic,
Standard Liege, a învins luni searã,
în deplasare, cu scorul de 2-0, pe FC
Bruges, în prima etapã a play-off-ului
campionatului Belgiei.
Golurile au fost marcate de Michy
Batshuayi (31) ºi Yoni Buyens
(45+1).
Adrian Cristea ºi George Þucudean au fost rezerve la Standard, doar
primul dintre ei intrând pe teren, în
minutul 86.
„Am avut douã sãptãmâni pentru a
îmbunãtãþi anumite lucruri ºi am lucrat din greu în aceastã perioadã. Sunt
mulþumit de efortul depus de jucãtori.
Am jucat aºa cum voiam, am închis
spaþiile ºi am marcat pe contraatac.
Pot sã spun cã am meritat victoria ºi
cele trei puncte. Cât priveºte titlul, trebuie
sã rãmânem cu picioarele pe pãmânt pentru cã suntem încã departe de primul loc”,
a declarat Rednic dupã meci.
În celelalte douã partide ale rundei,
Waragem ºi Lokeren au remizat, 1-1, în
timp ce Genk, surprinzãtor, s-a întors cu
toate punctele de pe terenul liderului ºi

campioanei en-titre, Andrelecht Bruxelles,
scor 2-1.
Clasament: 1. Anderlecht 34p, 2. Waragem 33p, 3. Genk 31p, 4. Standard
28p, 5. Lokeren 27p, 6. FC Bruges 27p.
Etapa viitoare (5/7 aprilie): Lokeren –
FC Bruges, Standard – Anderlecht, Genk
– Waragem.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TUR
REAL MADRID – GALATASARAY ISTANBUL

MALAGA – BORUSSIA DORTMUND

Stadion: „Santiago Bernabeu”, astãzi, ora 21:45, Digi Sport 1, Dolce Sport 1
Echipe probabile
Lopez – Arbeloa, Varane, Ramos, Coentrao
Muslera – Eboue, Semih, Nounkeu, Riera
– Khedira, Alonso – Di Maria, Ozil, Ronaldo
– Altintop, Melo, Selcuk – Sneijder – Drogba,
– Benzema. Antrenor: Jose Mourinho.
Burak Yilmaz. Antrenor: Fatih Terim.
Arbitru: Sven Oddvar Moen (Norvegia).
Returul este programat în 9 aprilie.
 Real ºi Galatasaray s-au mai întâlnit de- victorie în deplasare (3-2) a consfiinþit ºi califia lungul timpului de 3 ori în competiþiile europecarea Galatei, victimã cãzându-i formaþia lui Cine, formaþia turcã conducând cu 2-1 la general.
prian Marica, Schalke 04.
 La singura vizitã pe „Bernabeu” de pânã
 În ultima rundã din Primera, Real a ratat
acum, ºi, totodatã, ultimul meci direct, de aseocazia de a mai reduce din uriaºul ecart ce-o
menea într-un „sfert” de Ligã, Galata a cedat cu
separã de Barcelona (13 puncte), terminând la
0-3 în 18 aprilie 2001, ratând calificarea dupã ce
egalitate, 1-1 pe terenul Zaragozei lui Sãpunase impusese acasã cu 3-2. Cealaltã victorie a
ru. În schimb, echipa pregãtitã de Fatih Terim,
„Cim Bom” a fost realizatã în august 2000, 2-1,
lider în campionat, a învins cu 2-0 pe concitadila Monaco, în Supercupa Europei, dubla brazina Istanbul BB, menþinându-ºi avansul de 4
lianului Jardel ducând trofeul la Istanbul. La
puncte ce-o separã de o altã echipã a Istanbutoate cele trei jocuri, Galatasaray s-a putut baza
lului, Fenerbahce.
ºi pe românii Gicã Popescu ºi Gicã Hagi.
 La meciul din aceastã searã, în afarã de
 Real a avansat în „sferturile” acestei mai vechile indisponibilitãþi ale lui Iker Casillias
ediþii dupã ce a depãºit pe Manchester United,
ºi Tomas Ujfalussi, cei doi tehnicieni vor alinia
1-1 (a) ºi 2-1 (d). Tot o remizã la 1, urmatã de-o
cele mai bune garnituri pe care le au la dispoziþie.

Stadion: „La Rosaleda”, astãzi, ora 21:45, Dolce Sport 2, Digi Sport 2
Echipe probabile
Caballero – Gamez, Weligton, Demichelis,
Weidenfeller – Piszczek, Subotici, Santana,
Antunes – Toulalan, Iturra – Joaquin,
Schmelzer – Sven Bender, Gundogan –
Baptista, Isco – Santa Cruz. Antrenor: Manuel
Blaszczykowski, Gotze, Reus – Lewandowski.
Pellegrini.
Antrenor: Jurgen Klopp.
Arbitru: Jonas Eriksson (Sweden).
Returul este programat în 9 aprilie.
 Malaga ºi Borussia nu s-au mai întâlni- Vallecano (3-1), în timp ce Borussia, pe 2 în
tã niciodatã pânã acum în cupele europene.
Bundesliga, la nu mai puþin de 20 de puncte în
 În faza anterioarã, formaþia spaniolã, cea spatele lui Bayern, a dispus, tot afarã, de Stutmai mare surprizã a competiþiei, a depãºit pe FC
tgart, cu 2-1, meci în care reuºita gazdelor a
Porto, câºtigând cu 2-0 pe „La Rosaleda”, dupã
venit din partea internaþionalului român, Ale0-1 în prima manºã. De cealaltã parte, campioaxandru Maxim.
na Germaniei n-a avut prea multe emoþii cu ªah Nici Manuel Pellegrini nici Jurgen
tior-ul lui Raþ ºi Lucescu, un 2-2 în deplasare
Klopp nu au probleme de lot pentru disputa
fiind urmat de un sec 3-0 pe teren propriu.
din aceastã searã, eventualele modificãri sur Ambele combatante vin dupã succese venite putând fi, în contextul în care nu se
în competiþiile interne. Andaluzii, actualmente
interveni ceva de ultim moment, doar de ordin
pe 5 în Primera, au trecut, în deplasare, de Rayo
tactic.
Partidele care au deschis faza sferturilor de finalã, Paris Sain-Germain – FC Barcelona
ºi Bayern Munchen – Juventus Torino, s-au disputat asearã târziu, dupã închiderea ediþiei.

Jucãtorii lui Hamburg – o modalitate insolitã SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Dolce Sport 1
sã se împace cu fanii, dupã umilinþa cu Bayern Digi Sport 1
Înfrângerea din weekend-ul trecut, 2-9 pe
terenul lui Bayern, nu poate fi uitatã prea uºor
de fanii lui Hamburg. O singurã datã în toatã
istoria de 126 de ani, HSV a mai suferit un
eºec comparabil. Se întâmpla în sezonul 19631964, când a doua echipã din Bavaria, Munchen 1860 le administra celor de la Hamburg

un scor identic: 9-2.
În acest sens, Van der Vaart&Co au realizat
cã au nevoie sã gãseascã o cale de a le cere
iertare suporterilor pentru umilinþa de pe „Allianz Arena” ºi au pregãtit un gest, chiar dacã
nemaiîntâlnit, demn de toatã lauda. Fotbaliºtii
lui Hamburg au anunþat cã vor oferi un „barbeque”, pe care îl vor suporta integral din
salarii, pentru toþi suporterii care vor sã
participe. Din cauza programului extrem de
încãrcat pe care îl au în viitorul apropiat,
data acestui „grãtar” a fost fixatã pentru 21
aprilie, când efectele eºecului cu Bayern nu
vor mai fi la fel de puternice.
Altfel, de notat cã prestigiosul cotidian
german Bild a ales cei mai slabi jucãtori
ai lui Hamburg din partida de la Munhen
ºi le-a „photoshopat” faþa în vârful unor
cârnaþi.

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Real Madrid – Galatasaray Istanbul.

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Real Madrid – Galatasaray Istanbul.

Digi Sport 2

Dolce Sport 2

18:00 – HANDBAL (M) – Preliminarii
CE 2014: România – Belarus / 19:30 –
BASCHET (F) – All Star Game România /
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Malaga – Borussia Dortmund / 2:00 –
TENIS – Turneul de la Charleston (SUA):
ziua a treia.

19:30 – FOTBAL – Camp. Italiei
(restanþã): Sampdoria – Inter / 21:45 –
FOTBAL – Liga Campionilor: Malaga –
Borussia Dortmund

Digi Sport 3
17:00 – HOCHEI – Finala Campionatului Naþional (meci 3): HSC Miercurea Ciuc
– ASC Corona Fenestela Braºov / 19:30 –
FOTBAL – Camp. Italiei (restanþã):
Sampdoria – Inter / 21:30 – TENIS –
Turneul de la Charleston (SUA): ziua a
treia.

Eurosport
16:30 – CICLISM – Turul Þãrii
Bascilor (Spania): etapa a treia / 20:00 –
CURLING – Campionatul Mondial (faza
grupelor): Norvegia – Scoþia / 0:30 –
CURLING – Campionatul Mondial (faza
grupelor): Norvegia – Suedia.

Eurosport 2
18:30 – FOTBAL – Liga Campionilor
Asiei.
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Antrenorul tocmit de Mititelu
şi-a făcut calculele şi este optimist

Ţicleanu: „Vreau să
promovăm din primul an”
Pentru a patra oară antrenor al
Universităţii Craiova ş i a treia oară
doar în „era Mititelu”, Aurel Ţicleanu a vorbit ieri mai detaliat
despre proiectul în care s-a angajat deja. Chestionat la o emis iune
în privinţa planurilor pentru recons trucţia Ştiinţei, „Chios e” a
afirmat că nu va fi o misiune uşoară, clubul dispărând pur şi simplu
de doi ani, însă se declară optimist, având în vedere oamenii care
vor să ajute la revenirea Craiovei
în prim-planul fotbalului românesc. Despre bugetul echipei, problema principală ţinând c ont de
situaţia soc ietăţii şi implicit a fotbalului, Chios e a explicat pe s curt:
„Autorităţile Craiovei pot asigura
25 la sută din bugetul ec hipei, atât
prin fonduri pentru infrastructură, cât şi prin premieri, care sunt
legale, permise de legislaţia UEFA,
plus juniorii care provin de la Consiliul Judeţean. Dacă vom câş tiga
primele meciuri, putem aduce fonduri importante prin atragerea
sponsorilor, bani din bilete, care
pot c ompleta bugetul echipei.

Res tul este treaba proprietarului
echipei, Adrian Mititelu”. Obiectivul Ştiinţei este clar: promovarea
din primul an, iar treptat se vrea
cons trucţia unei echipe care s ă se
poată bate cu Steaua, considerată
singura echipă puternică din campionatul României. „Nu cred că
putem promova fără emoţii, c hiar
dacă Adrian Mititelu vrea ac este
luc ru. În 2005 Mititelu a avut
şans ă, a găsit o echipă la Caracal,
nu a mai avut nevoie de omogenizare. E importantă relaţia cu public ul, vor veni spectatori mulţi,
dar trebuie s ă avem răbdare. Primul antrenor este de sac rificiu la
o echipă nouă. Obiectivul este promovarea din primul an, iar când
am vorbit cu Ilie Balaci am convenit că trebuie să ajungem să facem o echipă de nivelul Stelei, care
domină ac um fotbalul nostru” a
spus Ţicleanu. Cât despre stafful s ău şi planul de încropire a unei
ec hipe care să-şi îndeplineas că
obiectivul, antrenorul a declarat:
„L-aş vrea pe Costic ă Ştefănescu
pe post de scouter pentru jucători

din s trăinătate, iar Ovidiu Stângă să urmăreasc ă advers arii. Adrian
Mititelu ş i Ilie Balac i se
vor ocupa de coloana
vertebrală a echipei, de
juc ătorii importanţi,
care vor fi aduşi pe bani
mai mulţi, iar eu mă voi ocupa de
completarea lotului. Pe 17 aprilie va
avea loc trialul cu jucători din ligile
judeţene, pentru care avem deja 400
de cereri din toată ţara. Dacă vor fi
jucători talentaţi nu vor scăpa de
ochiul unor antrenori precum Bondrea, Guşatu, Negrilă, Tilihoi, Beldeanu, Donose”. În ceea ce priveşte revenirea foştilor jucători de marcă, acest lucru este practic imposibil din pricina salariilor. „Iliev vrea
să pună umărul la proiect, dar nu
putem să-l luăm pentru că are un
salariu mare. A zis că renunţă la o
parte din el că e băiat valabil şi vrea
doar 100.000 de euro, dar nici aşa
nu-l putem plăti. Nu putem să-i luăm
pe fraţii Costea, pe Dănănae sau alţii asemenea lor”, a declarat Aurică
Ţicleanu.

Şcoala “Decebal”,
în finala ONSS la fotbal

La finalul săptămânii trecute s-a desfăşurat la Piteşti faza pe zonă a Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar la fotbal ciclu primar. Au participat şcolile “Constantin Săvoiu” din Tg. Jiu, “Eugen Ionescu” din Slatina, “Vasile Cârlova” din Târgovişte, Nr. 10 din Râm-

nicu Vâlcea, Nr. 1 Costeşti (Argeş) şi gimnazială “Decebal” din Craiova. S-au alcătuit două grupe având
componenţa: A – Argeş, Dâmboviţa şi Vâlcea, B – Dolj,
Olt şi Gorj. S-a jucat după sistemul “fiecare cu fiecare”, câştigătoarele grupelor disputându-şi finala. În grupe
Doljul a bătut cu 1-0 Gorjul şi cu 2-0 Vâlcea, calificându-se în finală, unde a trecut cu 2-1 de reprezentanta
judeţului Vâlcea. Rezultatul a atras automat calificarea
la faza finală care va avea loc la sfârşitul lunii mai la
Călăraşi. “Este un rezultat deosebit pentru copii şi pentru noi. Şcoala Decebal se poate mândri cu rezultate
foarte bune la fotbal, badminton, atletism, dansuri sau
gimnastică la competiţiile de până acum, desfăşurate
sub egida ONSS” a declarat profesorul Marius Tucă.
„Avem copii talentaţi, ambiţioşi şi cărora părinţii le-au
transmis pasiunea pentru Universitatea Craiova, suntem mândri de ei” a spus antrenorul puştilor, Alin Vancea. Lotul echipei şcolii gimnaziale “Decebal” Craiova
a fost alcătuit din elevi ai claselor a treia şi a patra: Popa
Vlăduţ, Dascălu Râcu Geani, Dumitra Ionuţ, Prunaru
Denis, Luţă Bogdan, Mândru Robret, Diaconescu Gabriel şi Dumitru Cristian, profesori-antrenori fiind Vancea Alin şi Florin Marius Tucă.

Liga a IV-a, etapa a 24-a
(astăzi, ora 17.00, juniorii – ora 15.00)
Energia Craiova – CSJ Ştiinţa „U” Craiova (ora
16, „Termo”, G. Dinu – A. Anghel,
F. Obogeanu; M. Ezaru), Amaradia
Melineşti – AS Podari (G. Găman –
A. Popescu, A. Stanciu; N. Negrilă,
A. Ilie), CS Işalniţa - Recolta Os troveni (V. Flueran – V. Voicu, A. Marcu; O. Pădureanu), Avântul Pieleş ti –
Viitorul Cârcea (O. Dumitrică – I.

C

M

Y

K

Vieriu, B. Caraghin; C. Cotora), Şc oala de Fotbal GP – FC Leamna (I. Tiţa – B. Sfârloagă, A. Georgesc u; I. Dumitrică),
CSO Filiaşi – Progresul Segarcea (E.
Cons tantinescu – L. Dâra, M. Barbu;
D. Bus uioc), Dinamyk Craiova – Prometeu Craiova (R. Catană – A. Flores cu, C. Teodoresc u; A. Uzeanu).
Dunărea Calafat stă.

LIGA I – ETAPA A XXIV-A
„U” Cluj – Concordia
A marcat: Buleică 75.
Gaz Metan Mediaş – FC Braşov
Rapid – Pandurii
Au marcat: N. Grigore 61, Al. Coman 90.
Ceahlăul – CS Turnu Severin
A marcat: Marc 38.
Petrolul – CFR Cluj
Au marcat: Hamza 60 / Weldon 79.
Dinamo – Astra Giurgiu
A marcat: Alexe 23.
CSMS Iaşi – Gloria Bistriţa
Au marcat: Pătulea 42, Onofraş 72 / R. Radu 59
FC Vaslui – Viitorul
Au marcat: Celeban 51, 87, Antal 56 / Dică 20, Alibec
Oţelul – Steaua
Au marcat: Sârghi 90+4 / Szukala 62.

CLASAMENT
M
Steaua
24
Astra
24
Pandurii
24
4
Petrolul
24
5
Dinamo
24
6
Vaslui
24
CFR Cluj
24
Rapid
24
FC Braşov
24
Oţelul
24
Mediaş
24
„U” Cluj
24
Concordia
24
Ceahlăul
24
Viitorul
24
Iaşi
24
Severin
24
Bistriţa
24
LIGA I - ETAPA A XXIV- A

1. Calafat
2. AS Podari
3. Prometeu
4. Filiaşi
5. CS Işalniţa
6. Segarcea
7. Ostroveni
8. Pieleşti
9. Melineşti
10. Cârcea
11. CSJ „U”
12. Leamna
13. Şcoala GP
14. Dinamyk
15. Energia

V
19
14
13
11
12
11
9
9
8
7
7
6
6
6
4
6
3
3

E
3
5
5
9
6
7
9
7
7
8
7
7
7
6
11
4
8
8

1-0
0-0
2-0
1-0
1-1
1-0
2-1
3-2
80.
1-1

Î
2
5
6
4
6
6
6
8
9
9
10
11
11
12
9
14
13
13

G
56-19
47-22
36-30
33-20
37-26
35-24
39-27
24-23
30-34
27-31
26-34
21-36
21-37
29-42
28-37
23-33
21-33
18-43

P
60
47
44
42
42
40
36
34
31
29
28
25
25
24
23
22
17
17

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

23
22
22
22
23
22
22
23
23
22
23
22
22
22
23

17
16
15
14
13
10
9
10
8
8
6
7
5
5
1

4
2
2
3
4
3
5
1
5
4
6
1
5
0
3

2
4
5
5
6
9
8
12
10
10
11
14
12
17
19

72-20
77-22
72-26
54-25
52-31
49-44
54-58
55-61
48-59
35-35
31-48
42-56
41-62
33-98
23-93

55
50
47
45
43
33
32
31
29
28
24
22
20
15
6

+19
+14
+14
+15
+13
-3
-4
-2
-4
-5
-12
-14
-10
-15
-27

