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„Ostatici” salvaţi cu elicopterul,
de Ziua Jandarmeriei

Bătaie între două „galerii” rivale, care sunt despărţite şi potolite de jandarmi, un atac terorist, în
timpul căruia sunt luaţi ostatici şi intervine Detaşamentul Antitero, mai mulţi „mascaţi” coborând din
elicopter pe acoperişul Sălii Polivalente din Craiova pentru a-i elibera pe prizonieri, împuşcături, gaze
lacrimogene... Tot acest „teatru de luptă” a fost pus la cale de jandarmii craioveni pentru cei care au
înfruntat cu stoicism ploaia de ieri ca să le fie alături, la împlinirea a 163 de ani de la înfiinţarea acestei
arme, dar şi pentru a demonstra că sunt pregătiţi să intervină în orice situaţie.

de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Popescu dă o grămadă de
bani ca s-o îmbrace pe nevastăsa, iar alţii o dezbracă gratis.
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Primăria Craiova
se împrumută să
facă blocuri
Autorităţile locale au lans at
licitaţia pentru contractarea
unui împrumut bancar cu care
vor construi noile apartamente
pe ntru tine ri. Edilii intenţione ază să tragă din bancă o
sumă cu care s ă ame naje ze
primele locuinţe , res tul apartame ntelor şi gars onie relor din
viitorul cartier urmând să fie
ridicate cu banii proveniţi din
vânzare a acestora. Creditul pe
care Primăria Craiova intenţione ază s ă-l contracteze este de
32,28 milioane de le i.
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Investiţiile continuă la Spitalul
Judeţean din Craiova

Policlinica
de copii,
gata să primească
pacienţii

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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PNL a cedat PSD Ministerul Justiþiei
Fostul procuror general al României, Laura Codruþa Kovesi, a fost propusã de premierul Victor Ponta
pentru funcþia de procuror ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA), iar Tiberiu Niþu pentru cea de
procuror general al Parchetului de pe lânga Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. Propunerile au fost avansate ieri dimineaþã de cãtre premierul, în calitate de
ministru interimar al Justiþiei, printr-o scrisoare adrePe lângã Kovesi la DNA ºi Niþu la
Parchetul General, premierul i-a mai
propus pe Bogdan Licu pentru postul
de prim adjunct al procurorului general, pe Codruþ Olaru ca adjunct al procurorului general, pe Alina Bica ca
procuror ºef al Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism (DIICOT) ºi pe
Elena Hosu ca adjunct al procurorului ºef al DIICOT. În scrisoarea trimisã de Ponta CSM se aratã cã pe 3 aprilie expirã mandatul interimar al lui Daniel Morar la ºefia Parchetului General, iar legea nu prevede posibilitatea
prelungirii acestuia de cãtre CSM, situaþie care poate atrage nelegalitatea
actelor emise de acum înainte de cã-

satã Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care
este însã datatã 2 aprilie 2013. Nominalizãrile au lãsat cu gura cãscatã pe toatã lumea, dar mai ales pe
colegii de guvernare ai PSD, respectiv pe liberali, care
marþi, dupã întâlnirea cu Secþia de procurori a CSM,
îl auziserã pe Victor Ponta afirmând cã numirea ºefilor la DNA ºi Parchetul General se va face în urma
unei proceduri de selecþie riguroase ºi va rãmâne în

tre Ministerul Public. Premierul adaugã cã a luat act de poziþia exprimatã,
în cadrul discuþiilor „informale”, de
membrii Secþiei de procurori ai CSM
(n.r. – care au cerut proces de selecþie), dar roagã sã se dispunã asupra
acestor propuneri, „conform atribuþiilor conferite fiecãrei instituþii” în baza
prevederilor constituþionale ºi legale.

Ponta s-a justificat
dând vina pe Morar

Ieri, la ºedinþa sãptãmânalã de Guvern, premierul a justificat propunerile pe care le-a avansat prin faptul cã a
constatat, marþi seara, cã Parchetul a
devenit „moºia ºi monopolul” lui Daniel Morar. „Am constatat asearã - am
avut la CSM o discuþie
Laura Codruþa civilizatã ºi normalã - dar
asearã am constatat cã
Kovesi
Parchetul a devenit moºia domnului Morar ºi cã
dânsul spune pe cine nu
numeºte, pe cine numeºte, cum numeºte ºi cã,
practic, noi constatãm un
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PNL n-ar prea fi renunþat
la portofoliul Justiþiei
Liderul PNL, Crin Antonescu, a
declarat, ieri, cã PNL nu e de acord cu
nominalizarea Codruþei Kovesi la
DNA, cã pentru prima datã de când e
USL premierul nu i-a consultat pe liberali, ci doar le-a comunicat decizia,
dar asta nu înseamnã ruperea USL.
„Nu suntem parte, nu suntem de acord,
nu putem fi de acord cu o înþelegere
politicã fãcutã cu Traian Bãsescu, prin
care sã se împartã aceste poziþii. Nu
suntem de acord, nu putem fi de acord
cu propunerea lui Kovesi, conducãtor ºase ani la Parchetul General în

sarcina viitorului ministru al Justiþiei, pe care PNL
urma sã-l nominalizeze chiar ieri. Nu e de mirare, deci,
cã liberalii au luat foc, preºedintele Crin Antonescu
declarând cã este pentru prima datã de la înfiinþarea
USL când Ponta nu-l consultã, ci doar îi comunicã
decizia. Au urmat declaraþii peste declaraþii, ºedinþe
peste ºedinþe, pentru ca la final decizia sã fie urmãtoarea: Ministerul Justiþiei trece de la PNL la PSD.

ceea ce numim regimul Bãsescu.
Aceastã decizie luatã de premier, în
calitate de ministru interimar la Justiþie, este o decizie pe care a luat-o ºi
asupra cãreia, pentru prima datã de la
înfiinþarea USL, nu ne-am consultat
ºi doar ne-a comunicat ºi asupra cãreia, tot pentru prima datã de la înfiinþarea USL, ne despãrþim fundamental”, a declarat Antonescu. Cu toate
astea, a subliniat el, partidul pe care îl
conduce era în continuare dispus sãºi asume responsabilitatea Ministerului Justiþiei, amintind cã „la orele
17.00 avem convocatã ºedinþa BPN
al PNL ºi avem, între altele, tema Ministerului Justiþiei”, care presupunea
ºi desemnarea unui candidat pentru
acest post.

Premierul „l-a legitimat”
pe Traian Bãsescu
Odatã instalat ca ministru al Justiþiei, omul susþinut de PNL - a sugerat
Antonescu - ar putea retrage propunerile fãcute de Victor Ponta pentru
posturile de procurori ºefi. „Eu cred
cã da (n.r. – ar putea retrage propunerile), dar rãmâne de vãzut, despre aceste propuneri noi ºtim deocamdatã cã
sunt propuneri ºi pe mine sigur cã mã
intereseazã finalul procesului, dar
deocamdatã eu am vorbit despre propuneri (...)”. Liderul liberalilor a menþionat cã, în acest fel, încearcã sã împiedice „compromisul” dintre Traian
Bãsescu ºi Victor Ponta cu privire la
numirea procurorilor ºefi: „Simplu
spus, e un compromis pe care încerc
sã-l împiedic, pentru cã el, aºa cum sa vãzut ºi ieri, nu-i foloseºte nici mãcar domnului Ponta, ca sã nu mai vorbim de România”. Întrebat dacã prin
miºcarea de ieri dimineaþã Victor Ponta l-a legitimat pe Traian Bãsescu,
Antonescu a rãspuns: „Dar nu prin
miºcarea de azi-dimineaþã, l-a legitimat de mult. (...) L-a legitimat pe domnul Traian Bãsescu mai de mult, nu
pentru cã l-ar fi apucat dragul de domnul Bãsescu, ºi pentru cã aºa a considerat strategic, tactic, cum doriþi dumneavoastrã, domnul Ponta”.

pentru Relaþia cu Parlamentul, Mihai
Voicu, ºi ministrul Transporturilor,
Relu Fenechiu. Miniºtrii Voicu ºi Vosganian au pãrãsit sediul Guvernului
cu câteva zeci de minute înainte de
începerea reuniunii. De asemenea,
ºedinþa Guvernului a debutat fãrã ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu,
ºi ministrul Internelor, Radu Stroe,
acesta optând pentru o convorbire
telefonicã pe holurile Palatului Victoria. Crin Antonescu a explicat cã ºtia
de absenþa lui Mihai Voicu de la ºedinþa de Guvern, pe care l-a chemat la
sediul partidului pentru a discuta despre mesajul PNL, având în vedere cã
acesta este ºi purtãtorul de cuvânt al
liberalilor, însã în cazul celorlalþi miniºtri liberali nu ºtie care a fost motivul absenþei, dar îºi menþine pãrerea
cã „sunt foarte cuminþi”.

CE aºteaptã sã vadã ce se
întâmplã în continuare

Comisia Europeanã a luat notã de
numele avansate de Guvernul român
pentru ocuparea funcþiilor de procuror general ºi ºef al DNA, însã aºteaptã ºi reacþia CSM în acest proces, a
declarat ieri, pentru Mediafax, purtãtorul de cuvânt Mark Gray. „Am luat
notã de evoluþiile din ultimele douã
Chiul liberal la ºedinþa
zile de la Bucureºti, cu privire la prode Guvern
cesul de ocupare a funcþiilor de proUn prim semn al supãrãrii liberalicuror general ºi procuror-ºef al DNA.
lor s-a vãzut ieri la ºedinþa de Guvern,
Sunt funcþii de cea mai mare imporcare s-a desfãºurat în lipsa mai multor
tanþã ºi am luat notã de numele avanminiºtri PNL, printre care cel al Ecosate. Evident, este un proces care este
nomiei, Varujan Vosganian, ministrul
în desfãºurare ºi trebuie sã vedem cum
reacþioneazã ºi CSM ºi cum
Tiberiu Niþu vor evolua lucrurile. Subliniez cã Comisia Europeanã
nu a renunþat la opiniile sale
privind desfãºurarea unei
proceduri de selecþie a candidaþilor, exprimatã ºi în rapoartele MCV ºi în discuþiile cu oficialii români”, a
afirmat Gray, adãugând cã
nu vrea sã caracterizeze situaþia politicã apãrutã în
România. „Este o responsabilitate pe care autoritãþile române trebuie sã ºi-o
asume. Noi ne vom duce

mai departe responsabilitãþile care ne
revin în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi Verificare (MCV) pe justiþie”, a punctat oficialul CE.

Evaluarea candidaþilor
de cãtre CSM, fixatã abia
la sfârºitul lunii mai
Candidaþii la funcþiile de conducere din Parchetul General ºi DNA vor fi
intervievaþi la sfârºitul lunii mai, potrivit calendarului pentru examinarea
propunerilor stabilit ieri de Secþia pentru procurori a CSM. Potrivit acestui
calendar, în perioada 3 - 30 aprilie, vor
fi solicitate documentele ce trebuie sã
însoþeascã candidaturile ºi vor fi procesate aceste documente, pânã în 21
mai vor fi puse în dezbatere publicã
proiectele de management ale candidaþilor ºi vor fi fãcute verificãri asupra celor înscriºi în cursã, iar în zilele
de 28, 29 ºi 30 mai va avea loc intervievarea candidaþilor. Avizele CSM
vor fi transmise Ministerului Justiþiei
la 3 iunie, se precizeazã în calendar.

Ponta: „Nu mai existã nici un
fel de diferend în cadrul USL”
Premierul Victor Ponta a anunþat
ieri, dupã ºedinþa extraordinarã a USL
care a avut loc la ora 16, la Senat, cã
Ministerul Justiþiei va trece de la PNL
la PSD, liberalii fiind de acord ºi spunând cã nu solicitã alt portofoliu în
schimb. El a declarat cã va rãmâne interimar la MJ, apoi va face o nominalizare pentru preluarea funcþiei, opþiunea sa îndreaptându-se spre o persoanã care sã nu fie membru de partid. Ponta a recunoscut cã el a cerut
în ºedinþa USL sã îºi asume, din partea PSD, Ministerul Justiþiei. Referitor la posibila destrãmare a USL, premierul, care este ºi co-preºedinte al
Uniunii, a spus cã „vã garantez - ºi
decizia de azi asta este - ºi liberalii ºi
noi suntem dispuºi sã facem orice, sã
gãsim orice fel de soluþie prin care sã
pãstrãm USL, nu sã accentuãm o crizã. Ori azi, în acest moment, de aceea
am ºi ieºit sã vã anunþ, cã prin aceastã soluþie nu mai existã nici un fel de
diferend în cadrul USL”.

joi, 4 aprilie 2013

cuvântul libertãþii / 3

actualitate

Primãria Craiova se împrumutã sã facã blocuri
Autoritãþile locale au lansat licitaþia pentru contractarea unui împrumut bancar cu care vor construi noile apartamente pentru tineri. Edilii
intenþioneazã sã tragã din bancã o
Creditul pe care Primãria Craiova intenþioneazã sã-l contracteze
este de 32,28 milioane de lei. Printre alte cerinþe, unitatea bancarã de
la care se va lua aceºti bani trebuie
sã arate cã a mai creditat ºi alte
municipalitãþi ºi sã depunã o garanþie bancarã de 1,5 miliarde de lei
vechi. Potrivit documentaþiei depuse pe site-ul electronic de licitaþii,
creditul ar urma sã fie rambursat
în urmãtorii 10 ani, dintre care primii doi ani vor fi ani de graþie în
care nu trebuie sã achite nici o dobândã. Autoritãþile ºi-au programat
apoi sã facã trei extrageri din cont.
Prima ar fi chiar în acest an, de 8
milioane de lei, iar urmãtoarele în
2014 – de 16 milioane de lei ºi în
2015 – 8,2 milioane de lei.

sumã cu care sã amenajeze primele
locuinþe, restul apartamentelor ºi
garsonierelor din viitorul cartier urmând sã fie ridicate cu banii proveniþi din vânzarea acestora.

Se aºteaptã avizul
de la Ministerul de Finanþe
Banca aleasã va fi cunoscutã
la mijlocul lunii viitoare, mai precis pe data de 16 mai, când vor fi
adjudecate ofertele depuse pentru
aceastã licitaþie. Numai cã banii nu
vor fi disponibili chiar atunci. Ca
împrumutul sã fie valid, autoritãþile craiovene au nevoie de un aviz
al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor, care funcþioneazã în
cadrul Ministerului de Finanþe, organism care este consultat ori de
câte ori o autoritatea localã recurge la contractarea unui credit.
Deºi ºi-au exprimat aceastã rezervã în documentaþia de licitaþie, reprezentanþii municipalitãþii susþin

cã nu va fi nici o problemã cu
obþinerea avizului, întrucât Primãria Craiova stã foarte bine la capitolul grad de îndatorare, în
funcþie de care decide comisia.

Proiectul imobiliar ridicã pragul
la îndatorare la 8%
Pragul maxim de îndatorare
pentru o municipalitate este de
30% din veniturile proprii anuale. Potrivit autoritãþilor, dacã sar obþine acest credit, în 2013,
Primãria Craiova s-ar situa la un
grad de 8%, cu o sumã împrumutatã de 19,6 milioane de lei.
Întrucât diferenþa este una destul de mare, autoritãþile craiovene trag concluzia cã le va fi foarte uºor sã obþinã avizul necesar
de la Ministerul de Finanþe. În
plus, municipalitatea se mai bazeazã ºi pe faptul cã ºi aleºii locali au agreat aceastã modalitate
de finanþare. Proiectul imobiliar
a fost detaliat în cuprinsul unui
proiect de hotãrâre al CLM Craiova, care s-a aflat pe ordinea de
zi a unei ºedinþe de la începutul
anului ºi care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi.

Cartierul va fi fãcut
în cinci etape
Pe strada „Dimitrie Gerota” (la
fosta autobazã a RAT Craiova din

„Istoria românilor din Valea Timocului”
Astãzi, ora 14.00, la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” – Sala „Nicolae Romanescu” are loc cea de-a doua dezbatere din cadrul campaniei de cunoaºtere a românilor de peste Dunãre, intitulatã „Învaþã despre românii din Serbia”. Proiectul se
deruleazã pe parcursul unui an ºi
prevede o serie de cursuri, dezbateri, mese rotunde ºi seminarii despre istoria, geografia, cultura, tradiþia, spiritualitatea ºi obiceiurile
românilor din Valea Timocului.
Sunt antrenaþi oficialitãþi din
România ºi Serbia, reprezentanþi ai
ministerelor de resort, profesori
universitari, studenþi, istorici ºi, nu

în ultimul rând, jurnaliºti, organizatorii fiind Asociaþia Studenþilor
Timoceni în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, Consiliul Judeþean Dolj
ºi cotidianul regional „Cuvântul
Libertãþii”.
Tema dezbãtutã va fi „Istoria
românilor din Valea Timocului”,
asta dupã ce luna trecutã s-a discutat despre localizarea românilor
în Serbia, din punct de vedere geografic. Invitaþi speciali vor fi Cristian David, ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni, ºi
Horaþiu Buzatu, consilier la Ministerul Culturii.
MARGA BULUGEAN

Oficialitãþile din Dolj se întâlnesc cu directorul
Oficiului Francez de Imigrare ºi Integrare
Prefectul Marius Deca ºi preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, se vor întâlni mâine, 5
aprilie a.c., ora 11.30, la sediul Consiliului Judeþean Dolj, cu directorul
Oficiului Francez de Imigrare ºi
Integrare din România. Cu aceastã
ocazie se va semna un acord-cadru
referitor la integrarea familiilor de
cetãþeni români aparþinând minoritãþii
rome, repatriaþi din Franþa.
MARIN TURCITU

zona „1 Mai”), municipalitatea ºia plãnuit sã construiascã un cartier nou, format dintr-un grup de
720 de locuinþe, dintre care 480
de apartamente cu douã camere
ºi 240 de garsoniere, toate aflate
în blocuri P+5. Municipalitatea
ºi-a programat sã doteze cartierul cu locuri de joacã ºi parcãri
pentru locatari. Toate aceste lucrãri necesitã o finanþare totalã
de 146,8 milioane de lei. Cum

municipalitatea nu are aceºti bani,
s-a gândit sã facã investiþia în
cinci etape. Cei peste 32 de milioane de lei care vor fi împrumutate vor ajunge pentru ridicarea
primelor blocuri. Pe celelalte, autoritãþile s-au gândit sã le construiascã din banii pe care îi vor
încasa din vânzarea primelor
apartamente.
LAURA MOÞÎRLICHE
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„Ostatici” salvaþi cu elicopterul, de Ziua Jandarmeriei
Bãtaie între douã „galerii” rivale, care sunt despãrþite ºi potolite
de jandarmi, un atac terorist, în timpul cãruia sunt luaþi ostatici ºi
intervine Detaºamentul Antitero, mai mulþi „mascaþi” coborând din
elicopter pe acoperiºul Sãlii Polivalente din Craiova pentru a-i elibera pe prizonieri, împuºcãturi, gaze lacrimogene... Tot acest „teatru de
luptã” a fost pus la cale de jandarmii craioveni pentru cei care au înfruntat cu stoicism ploaia de ieri ca sã le fie alãturi, la împlinirea a
163 de ani de la înfiinþarea acestei arme, dar ºi pentru a demonstra cã
sunt pregãtiþi sã intervinã în orice situaþie.

În ciuda ploii care a cãzut toatã ziua, pe
platoul din faþa Sãlii Polivalente din Craiova
s-a strâns, ieri, o mulþime de oameni. De la
simpli craioveni, elevi care au profitat de
programul „ªcoala altfel”, pânã la reprezentanþi ai administraþiei publice locale ºi judeþene, dar ºi ai structurilor din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne. Cu toþii au
fost invitaþi sã ia parte la festivitãþile organizate de jandarmii din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Grupãrii de
Jandarmi Mobile Craiova dedicate împlinirii
a 163 de ani de la înfiinþarea acestei arme.
Manifestãrile au început cu mesajele de
felicitare obiºnuite la asemenea ocazii. „Consiliul Judeþean Dolj apreciazã activitatea întreprinsã de-a lungul anilor atât de Gruparea
de Jandarmi Mobilã Craiova, cât ºi de Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj, care,
prin rezultatele deosebite obþinute, au reuºit
sã asigure un climat de siguranþã ºi respect

pentru cetãþean”, a spus Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj. „Sunt
onorat cã, la acest moment aniversar, am
posibilitatea sã vã adresez felicitãri, sã vã
transmit salutul meu. Succes în activitatea
profesionalã ºi bucurii alãturi de cei dragi”,
le-a urat Marius Deca, prefectul de Dolj, jandarmilor. Dupã ce s-au citit ºi mesajele transmise „de la centru”, a urmat cea mai „gustatã” parte a festivitãþilor: o serie de exerciþii
prin care jandarmii au dorit sã-ºi arate abilitãþile de intervenþie în orice fel de situaþii.
Totul a început cu douã „galerii” ale unor
echipe rivale, care s-au întâlnit pe platoul din
faþa Sãlii Polivalente. Suporterii, violenþi ºi
înarmaþi cu sticle ºi bâte, sunt gata sã sarã
la bãtaie. Echipajele de jandarmi îºi fac apariþia rapid, le cer „ultraºilor” sã plece, apoi
despart cele douã tabere de suporteri folosind ºi gaze lacrimogene. Cu toþii sunt urcaþi în camioane.

Imediat apar douã autoturisme din care
se trag focuri de armã. Se opresc la intrarea
în Sala Polivalentã ºi coboarã mai mulþi bãrbaþi care continuã sã tragã. Este vorba despre teroriºti care reuºesc sã ia mai mulþi
ostatici ºi se refugiazã în interiorul Polivalentei. O parte din infractori încearcã sã plece cu un autobuz, care este blocat de Detaºamentul Antitero. Se sparg geamurile vehiculului, jandarmii pãtrund în interior ºi îi reþin pe teroriºti. Pentru cã mai sunt alþii baricadaþi în Polivalentã, un elicopter al Inspectoratului General de Aviaþie survoleazã clã-

direa, mai mulþi luptãtori coboarã în rapel,
pe frânghii, din elicopter, pe acoperiº, reuºesc sã intre ºi îi elibereazã pe ceilalþi prizonieri.
Toatã aceastã desfãºurare de forþe a stârnit exclamaþii de uimire ºi aplauze, mai ales
din partea elevilor, foarte încântaþi de spectacolul oferit de jandarmi. Oaspeþii au fost
apoi invitaþi în interiorul Sãlii Polivalente, unde
fuseserã amenajate mai multe standuri de
prezentare a tehnicii din dotarea jandarmilor, o expoziþie de carte ºi una de picturã,
toate legate de acest eveniment.

Crima de pe „Nicolae Romanescu”, rezolvatã dupã un an ºi jumãtate
Poliþiºtii craioveni ºi procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, în urma unei anchete care
a durat mai bine de un an ºi jumãtate, au reuºit sã
facã luminã într-un dosar vizând uciderea unui craiovean de 83 de ani. Bãrbatul a fost gãsit decedat, în
locuinþa sa, în august 2011, cu capul fãcut zob ºi
mai multe leziuni de violenþã. Casa era vraiºte, iar
Dupã mai bine de un an ºi jumãtate de cercetãri, poliþiºtii de
investigaþii criminale ºi procurorii craioveni au reuºit sã stabileascã
autorii unei crime comise pe 22
august 2011. La momentul respectiv, un bãtrân de 83 de ani, Grigore Dumitru, a fost gãsit decedat, cu capul spart ºi mai multe
urme de violenþã, locuinþa sa, de
pe strada „Nicolae Romanescu”,
nr. 4, din cartierul craiovean „1
Mai”, în apropierea centrului comercial „Pelendava” fiind rãvãºitã. Fapta s-a înregistrat la momentul respectiv cu autori necunoscuþi, poliþiºtii de la Investigaþii
Criminale ºi procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
împreunã cu lucrãtorii SRI Dolj,
continuând cercetãrile.
„Cu ocazia autopsiei, s-a stabilit cã moartea victimei a fost violentã ºi s-a datorat hemoragiei
meningo-cerebrale, urmarea unui
traumatism cranio-cerebral forte
cu fracturi cominutive, multiple,
ale oaselor craniului. Leziunile de
violenþã s-au putut produce prin
lovire repetatã cu corp dur cu suprafaþa de impact cuprinsã între

pe parcursul cercetãrilor s-a stabilit cã un grup de
minori de etnie romã, unii dintre ei având chiar 7
ani la momentul respectiv, au intrat la furat în locuinþa bãtrânului, acesta i-a surprins, iar trei dintre ei, cei mai mari, care acum au 17 ani, l-au luat
la bãtaie, doi dintre ei lovindu-l cu câte o scândurã,
iar cel de-al treilea cu un ciocan în cap.

4 – 16 cm. Loviturile au putut fi
aplicate din faþã, spate, lateral
stânga-dreapta. Între leziunile de
violenþã ºi deces existã legãturã de
cauzalitate directã, necondiþionatã”, dupã cum s-a consemnat în
raportul medicilor legiºti, la momentul respectiv.
Dupã o muncã destul de grea,
mai ales cã, în mod obiºnuit, în
locuinþa bãtrânului veneau mulþi
tineri de etnie romã, anchetatorii
au reuºit acum sã stabileascã cine
sunt autorii: Gheorghe Mihai, Elvis Buþu ºi Gheorghe Udilã Mus-

tafa, toþi de 17 ani, din Craiova.
Potrivit reprezentanþilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în
urma cercetãrilor a reieºit cã cei
trei, împreunã cu alþi patru minori,
care au ºi acum sub 14 ani (cel
mai mic având 7 ani la momentul
respectiv) ºi care nu rãspund penal, au pãtruns, seara, în locuinþa
victimei pentru a sustrage bunuri.
Bãtrânul s-a trezit ºi i-a vãzut,
moment în care cei trei mai mari
l-au luat la bãtaie. Buþu ºi Mustafa
au pus mâna pe câte o scândurã
cu care au început sã-l loveascã,

iar Gheorghe Mihai a gãsit un ciocan cu care l-a izbit de mai multe
ori în cap pe bãtrân. Dupã ce l-au
lãsat pe Grigore Dumitru, inconºtient, într-o baltã de sânge, minorii au rãscolit casa ºi au plecat
cu o combinã muzicalã, un ceas
de mânã, o pãturã, un ceas de masã
ºi suma de 6 lei.
„La data respectivã, în cauzã a
fost începutã urmãrirea penalã in
rem, adicã cu privire la faptã, dosarul fiind înregistrat cu autori necunoscuþi. Cauza a fost soluþionatã în colaborare cu ofiþerii din cadrul IPJ Dolj – Serviciul de Investigaþii Criminale ºi cu sprijinul logistic al SRI Dolj. În cursul zilei
de ieri (n.r. – marþi), Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj a propus
Tribunalului Dolj luarea mãsurii
arestãrii preventive faþã de cei trei

inculpaþi, propunere admisã de instanþã. S-a dispus arestarea preventivã pentru 20 de zile a inculpaþilor, pentru comiterea infracþiunilor de omor deosebit de grav ºi
tâlhãrie”, ne-a declarat procuror
Magda Bãdescu, purtãtorul de
cuvânt al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj.
Cei trei sunt deja dupã gratii.
Astfel, Gheorghe Udilã Mustafa ºi
Elvis Buþu sunt în Penitenciarul
pentru Minori ºi Tineri, în executarea unor pedepse de 4 ani ºi 6
luni, respectiv 3 ani închisoare
pentru infracþiuni de furt ºi tâlhãrie, iar Gheorghe Mihai, zis „Nãnicã”, este „proaspãt” arestat preventiv, în baza mandatului emis de
Judecãtoria Craiova pe 22 martie
a.c., pentru furt calificat, mandat
care expirã pe 10 aprilie.
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„Un adevăr incomod”.
Care încălzire climatică?
MIRCEA CANŢĂR
În 2007, „Un adevăr inc omod”
dobândea premiul Osc ar pentru
cel mai bun film documentar, tratând pericolul planetar privind înc ălzirea globală, precum şi posibilele măsuri
care pot fi luate. Autor:
Al Gore, fost vicepreşedinte al SUA în timpul adminis traţiei Bill
Clinton, cu mai multe
lucrări de specialitate,
prec um „Pământul în
primejdie”, „Ecologia şi
spiritul uman”. Argumentele ştiinţific e ale
cercetătorului Al Gore
n-au fos t c ontes tate.
Mai mult, încălzirea globală a devenit o c hestiune politică şi el însuşi
menţionează undeva acest lucru.
Şi totuşi. Primăvara acestui an
este instalată calendaristic, cum se
spune, dar o bună parte a Europei
şi a SUA rămâne travers ată de
fronturi de aer rece, de iarnă. Este
o dovadă că schimbarea climati-

că nu există? Dimpotrivă, spun climatologii, toc mai ea s e află la originea fenomenului. Luna martie a
bătut deja câteva rec orduri: tem-

peraturi anormal de scăzute în Belgia şi în estul Franţei, mari efective de animale, zeci de mii de capete de bovine şi ovine, prizoniere ale zăpezii în Irlanda şi Ţara Galilor, oameni morţi în Polonia din
cauza temperaturilor scăzute din

timpul nopţii, până la -24 de grade Celsius. Pentru al patrulea an
cons ecutiv, iarna are particularităţi insolite, prin căderile masive
de zăpadă în Europa şi
America de Nord, intrigând climatologii. Şi
suspiciunile lor cu topirea banchizelor arctic e, c are ar duc e la
schimbări mari în circulaţia atmosferică, în
emis fera de nord, în
timpul iernii, sunt puse
la încercare. În 1979,
în debutul măsurătorilor prin satelit, gheaţa
acoperea circa 7 milioane de kilometri pătraţi de ocean în timpul
verii. În s eptembrie
2012, suprafaţa era de doar 3,4
milioane de kilometri pătraţi. Climatologul Dim Coumou, de la Institutul Postdam pentru Cercetări
Asupra Climatului (PIK), cu mai
multe studii de specialitate în ultimii ani, opinează că legătura este

mai mult decât clară între topirea
gheţii şi schimbarea climei. Pentru un alt apărător al ac estei teze,
profesorul de ştiinţe ale pământului şi atmosferei de la Universitatea Cornell, din New York, Charles Green, explicaţia este următoarea: mai puţină gheaţă permite
reflectarea razelor soarelui şi, în
plus , marea se încălzeşte şi accelerează, la rândul său, topirea banchizelor. Toamna, c ăldura înmagazinată este eliberată treptat în
atmosferă, augmentând umiditatea ş i presiunea atmos ferică ş i reducând totodată diferenţa de temperatură între zona arctică şi latitudinile joase. Conc urenţa între
osc ilaţia arctic ă şi oscilaţia nordatlantic ă, care influenţează direct
vremea în America de Nord şi
Europa, este la rândul s ău determinată de baletul complex care
se joacă între mare şi aer. Iernile
sunt departe de a deveni banale
şi schimbările c are se petrec pe
banchize măresc probabilitatea ca
aerul rec e, arctic, să se afunde

spre s ud, menţionează Charles
Green. Dar es te mai uşor de prezis care regiuni vor fi atinse. Nu
es te s uficient de c lar modul în
care aces t fenomen interacţionează cu alte elemente ale sistemului
c limatic. Mai cu pic ioarele pe
pământ, specialiş ti reuniţi la Paris, pentru c el de-al X-lea Forum
internaţional de meteo şi climă,
asigură că primăvara foarte rece,
aşa cum o c unoaş tem, este anormală, dar nu alarmantă. Ac es t
fenomen meteorologic nu are nimic exc epţional, s pune Alain
Mazaud, c limatolog, care mai
adaugă doar faptul că iarna es te
puţin mai lungă dec ât de obicei.
Sunt şi c ons ec inţe ec onomic e
realmente nefaste, cum ar fi derularea lucrărilor agricole de primăvară considerate ca întârziate
şi, în plus, pericolul iminent al revărsării unor râuri interioare şi
chiar al Dunării, cotele ac esteia
fiind urmărite cu maximă febrilitate, pe fondul unui cod galben
decretat de hidrologi.

Wizz Air va începe zborurile de pe Aeroportul
din Craiova către Bergamo, Milano
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a anunţat, într-o conferinţă de presă, că, începând
cu data de 13 mai a.c., compania WizzAir va începe zborurile de pe Aeroportul din Craiova către cel din Milano, Italia. Acesta a mai spus că, odată cu aceste zboruri, îşi vor începe activitatea şi cei de la Carpatair,
care vor relua cursele către Roma. O altă veste bună
dată de Ion Prioteasa este legată de faptul că se finalizează licitaţia şi vom mai avea încă o rută sigură către
Anglia, pe Aeroportul Luton.
Compania de zboruri Wizzair ar
fi trebuit să îşi înceapă cursele către Aeroportul Bergamo din Milano din data de 20 mai, numai că
ac es t lucru se va întâmpla c u
şapte zile mai devreme, spre bucuria celor c are îşi doresc s ă se
deplas eze în Italia mai repede.
„Ves tea bună este c ă firma Wizz
Air, cu care noi am semnat un
contract şi care trebuia să îşi înceapă zborurile din data de 20 mai
către Bergamo Milano – Italia, ne
anunţă că poate să reia aceste zboruri din data de 13 mai, ceea ce
înseamnă că atunci va fi primul
zbor Craiova-Bergamo. O altă veste bună este că, din datele pe care
le au până în prezent, aproximativ
o lună şi ceva vor lucra cu casa
închis ă. Adică cererile au fost
enorme şi pe intern în România şi
pe extern în Italia. Aşa că o aeronavă foarte mare de data aceasta,
de circa 185 de locuri, pleac ă în

regim rentabil de pe aeroportul
Craiova şi din zona Bergamo către România. Văzând aces t lucru,
cei de la Carpatair ne anunţă că
încep şi ei zborurile şi le reiau pe
cele către Roma cam în aceeaşi
perioadă. Şi, de as emenea, vestea bună este că se aliniază la preţuri, pentru că Wizz Air es te o firmă de low-cost cu preţuri foarte
mici, ceea ce trebuie să facă întrun fel şi Carpatair, care va zbura
spre Roma şi care este posibil să
ajungă cu preţurile undeva la 5060% faţă de preţul pe care le-au
avut anterior. Deci, iată încă o veste bună pentru olteni, pentru cei
care vor zbura de la Craiova”, a
declarat Ion Prioteasa.

„Destinaţia Spania nu a găsit
foarte mulţi doritori”
O altă ves te bună este că în
aces te zile s e încheie lic itaţia
pentru noile des tinaţii de pe Ae-

roportul din Craiova, iar Anglia
este o destinaţie sigură. „Aeroportul Luton es te pr imul pe
c are s e va zbura din ac eas tă
toamnă, probabil din luna s eptembrie vom avea primele zboruri. Este o mare buc urie pentru noi. Apoi vom vedea ce s e
va mai întâmpla ş i cu alte des tinaţii”, a afirmat şeful administraţiei judeţene.
Ac es ta a mai anunţat că înc erc area unor des tinaţii c ătre
Spania nu au s târnit interes şi
deocamdată nu vor fi zboruri din
Craiova c ătre ac eastă ţară. „Se
pare c ă des tinaţia Spania nu a

găsit foarte mulţi doritori. Es te
o problemă foarte mare pentru
cei care trebuie s ă meargă spre
o destinaţie foarte îndepărtată,
pentru că dac ă ar face esc ală
preţul biletului ar c reş te foarte
mult. De ac eea s e zboară cu aeronave foarte mari, c are trebuie
să fie măcar pe jumătate pline.
Noi o s ă sc oatem în c ontinuare
destinaţii. Probabil următoarea
va fi Germania, dar este c lar în
ac es t moment că vom avea Italia – Milano şi Roma, că vom
avea Luton – Anglia”, a mai spus
Ion Prioteas a.
Preş edintele Cons iliului Ju-

deţean Dolj a mai afirmat c ă s e
fac eforturi pentru a aduce c ele
19 milioane de euro la Aeroportul din Craiova, nec es are pentru finalizarea luc rărilor de as faltare şi modernizare: „Înc erc ăm pe toate c ăile s ă facem finanţabil proiectul nostru de 19
milioane de euro pe c are vrem
s ă le aduc em la Aeroportul din
Craiova pentru înc heierea luc rărilor de as faltare ş i modernizare ş i pentru siguranţa cetăţenilor pe timp de noapte”, a
c onc his Ion Prioteasa.
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2013 va însemna eficientizarea costurilor
ºi obþinerea unor marje de profit adecvate
BRD Sogelease IFN S.A, filiala de leasing financiar a
BRD – Groupe Société Générale, a acordat în 2012 finanþãri în valoare totalã de 92 de milioane de euro, înregistrând o creºtere cu 11% comparativ cu 2011, ºi a încheiat
un numãr de 1.890 de contracte de leasing. Rezultatele
înregistrate la finele anului 2012 au consolidat poziþia BRD
Sogelease pe piaþa de leasing, compania ocupând locul al
doilea în topul firmelor de leasing afiliate sistemului bancar, faþã de locul cinci în 2011.
Ponderea cea mai mare, de 58,4%
din totalul finanþãrilor, aparþine sectorului auto, acesta având o contribuþie
importantã în totalul finanþãrilor pe piaþa de leasing din România în 2012, urmatã de finanþãrile destinate echipamentelor, cu 40,6%. O creºtere semnificativã s-a înregistrat în finanþarea
echipamentelor, cu 30% comparativ cu
2011, în special pe echipamentele de
construcþii, dar ºi în privinþa celor destinate industriei prelucrãtoare. Cea mai
puternicã scãdere s-a resimþit în finanþãrile acordate sectorului imobiliar, în
strânsã corelaþie cu evoluþia pieþei pe

acest segment de activitate.
“2012 a fost un an satisfãcãtor. Am
reuºit continuarea trendului ascendent
din 2011, de creºtere a cifrei de afaceri, ºi am înregistrat un rezultat financiar net pozitiv. Pe partea de recuperare a creanþelor am reuºit îmbunãtãþirea
numãrului de zile de întârziere încã din
faza de recuperare amiabilã”, a declarat Vorles Morlot, directorul general
al BRD Sogelease.

“Noi suntem pregãtiþi sã le oferim
soluþii de finanþare personalizate”
Pentru anul 2013, BRD Sogelease îºi
propune o creºtere a valorii bunurilor finanþate, în linie cu creºterea înregistratã în 2012, în contextul unui mediu economico-social încã instabil ºi imprevizibil.
“Investitorii par sã aºtepte momentul optim pentru demararea
proiectelor de investiþii propuse.
Noi suntem pregãtiþi sã le oferim
soluþii de finanþare personalizate
ºi servicii asociate de calitate. În
acelaºi timp, 2013 va însemna eficientizarea costurilor ºi obþinerea
unor marje de profit adecvate”, a
mai declarat directorul deneral al
BRD Sogelease, Vorles Morlot.
Pe lângã contextul macroecono-

mic dificil, anul 2013 aduce importante
modificãri de ordin legislativ cu impact
semnificativ asupra activitãþii de leasing
din România, respectiv adoptarea ºi implementarea timbrului de mediu pentru
autoturisme, aplicarea noului Cod de
Procedura Civilã, precum ºi liniile directoare transmise de BNR cu privire la
majorarea ponderii finanþãrilor acordate în moneda naþionalã (Regulamentul
BNR nr. 17/2012).

28 de societãþi de leasing ºi 6 societãþi de credit de consum
Filialã a BRD – Groupe Societe Generale, BRD Sogelease este, din punctul de vedere al valorii bunurilor finanþate, printre primele societãþi de leasing
din România, filiale ale unor bãnci sau

instituþii bancare. Membru fondator al
Asociaþiei de Leasing ºi Servicii Financiare Nebancare (ALB), BRD Sogelease IFN S.A. este constant prezentã în
topul celor mai mari societãþi de leasing
din România. ALB numãrã în prezent
28 de societãþi de leasing ºi 6 societãþi
de credit de consum, ce reprezintã grupuri financiare nebancare de renume ºi
cu reprezentare internaþionalã. «Asociaþia Societãþilor Financiare – ALB
România», organizaþie afiliatã la Federaþia Europeanã a Asociaþiilor Societãþilor de Leasing – Leaseurope ºi membrã a Federaþiei Creditului de Consum
din Europa – Eurofinas, reprezintã un
total de circa 91% din totalul pieþei de
leasing din România ºi aproximativ 96%
din piaþa creditului de consum.

Millennium Bank lanseazã
Vamã: încasãri de aproape Depozitul cu Extra Beneficii
2 miliarde de lei
În primul trimestru al anului 2013...

Încasãrile înregistrate de
Autoritatea Naþionalã a Vãmilor în primul trimestru al anului
2013 au avut valoarea de 1 949
024 209 lei, planul de încasãri
fiind astfel îndeplinit cu
103,27%. Totodatã, planul de
încasãri a fost îndeplinit ºi în
luna martie 2013 cu 105,18%,
ceea ce a însemnat colectarea
la bugetul statului luna trecutã
a sumei de 755 088 945 lei. În
perioada ianuarie – martie 2013
încasãrile înregistrate de Autoritatea Naþionalã a Vãmilor au

atins valoarea de 1 949 024 209
lei, ceea ce a însemnat o îndeplinire a planului cu 103,27%.
Totodatã, încasãrile din luna
martie 2013 au adus la bugetul
statului suma de 755 088 945
lei, îndeplinindu-se cu 105,18%
planul de încasãri. „Menþionãm
cã aceste sume reprezintã încasãrile în vamã, cuprinzând taxele vamale, TVA, accize, amenzi
ºi sume de bani confiscate, inclusiv contravaloarea bunurilor
confiscate, precum ºi sume rezultate din activitatea de executare silitã”, se precizeazã într-un comunicat de presã al ANV.
În perioada urmãtoare Autoritatea Naþionalã a Vãmilor va intensifica acþiunile de
combatere a evaziunii
fiscale ºi a fraudelor
vamale acþionând cu
fermitate în lupta împotriva corupþiei.

Millennium Bank lanseazã
Depozitul cu Extra Beneficii
care rãsplãteºte clienþii cu un
bonus de pânã la 300 de lei
pentru produsele suplimentare
achiziþionate. Depozitul este
disponibil în lei pentru fondurile
noi ºi oferã o dobândã anualã de
6,5% pe o perioadã de trei luni,
care îl plaseazã printre cele mai
avantajoase produse de economisire pe termen scurt de pe
piaþã. Aceastã campanie
promoþionalã, denumitã „Fii
chibzuit cu economiile tale”, se
desfãºoarã în perioada 1 aprilie
– 30 iunie 2013 ºi se adreseazã
atât clienþilor noi, cât ºi celor
existenþi.
Clienþii noi care îºi deschid un
Depozit cu Extra Beneficii
primesc pânã la 300 de lei bonus
pentru produsele suplimentare pe
care le achiziþioneazã pe perioada campaniei. Pentru deschiderea unui Cont de salariu sau de
pensie ºi pentru încasarea
respectivelor venituri, clienþii sunt
rãsplãtiþi cu un bonus de 100 de

Depozitul cu Extra Beneficii permite denunþarea în avans fãrã
pierderea totalã a dobânzii, banca oferind clienþilor 50% din dobânda
calculatã pânã la momentul denunþãrii în avans. Depozitul poate fi
deschis în sucursale ºi prin intermediul serviciului Call Center.

lei, la fel ca în cazul contractãrii
unui card de credit.
Pentru achiziþionarea unui
descoperit de cont, aceºtia
primesc un bonus de 50 de lei,
la fel ca în cazul în care recomandã un client nou care îºi
deschide un Cont de salariu/

pensie sau un Depozit cu Extra
Beneficii. Pentru clienþii existenþi, valoarea maximã a
bonusului poate ajunge pânã la
200 de lei, pentru contractarea
unui card de credit, a unui
descoperit de cont ºi pentru
recomandarea unui nou client.
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Investiþiile continuã la Spitalul Judeþean din Craiova

Policlinica de copii, gata sã primeascã pacienþii
Doljenii, dar ºi bolnavii din celelalte
judeþe ale Olteniei vor beneficia de consultaþii ºi tratament la standarde moderne. În mai puþin de o sãptãmânã, Ambulatoriul pediatric al Spitalului Judeþean de
Urgenþã din Craiova va fi gata sã primeascã pacienþii, dupã ce lucrãrile de reabilitare pe aceastã aripã a Policlinicii s-au
încheiat. Rãmâne doar ca, în urmãtoarea
perioadã, spaþiile – de nerecunoscut dupã

finalizarea lucrãrilor de modernizare – sã
fie dotate cu mobilierul ºi aparatura pe
care unitatea sanitarã le deþine. Ieri, a avut
loc recepþia lucrãrilor, în prezenþa preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, care a anunþat cã investiþiile la
Spitalul Judeþean vor continua, urmând ca
pânã la finele acestui an sã se încheie ºi
lucrãrile la cealaltã jumãtate a Ambulatoriului, la Policlinica pentru adulþi.
dar cei care vor fi în aceastã situaþie cu siguranþã cã vor remarca lucruri complet schimbate.
Aºa ar trebui sã arate cu adevãrat o unitate spitaliceascã”, a declarat Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

Policlinica de copii,
modernizatã pentru prima datã
în ultimii 40 de ani

Lucrãrile realizate pânã în prezent la Ambulatoriul Spitalului
Judeþean din Craiova au vizat
reabilitarea Policlinicii pentru
copii, a laboratoarelor de analize medicale situate deasupra
acesteia ºi a unei pãrþi din spaþiile pentru administraþie. Clinica pentru copii a fost reorganizatã ºi modernizatã astfel încât
grupurile sanitare, cabinetele ºi
accesul sã funcþioneze în parametri optimi. În acest sens, a
fost amenajatã ºi o scarã de acces ºi evacuare exterioarã, s-au
desfiinþat unele camere pentru a
se mãri spaþiile de aºteptare ºi
au fost efectuate recompartimentãri din gips-carton, cu finisaje noi la pereþi, pardoseli ºi
tavane.

„Aºa ar trebui sã arate
cu adevãrat o unitate
spitaliceascã”
În toatã aceastã perioadã s-au
întreprins lucrãri de rezistenþã ce
au permis o consolidare a structurii, s-au realizat lucrãri de arhitec-

turã, precum ºi la instalaþiile electrice, de apã ºi canal, la instalaþiile
termice ºi la cele de ventilare.
„A trebuit sã
mutãm în altã parte ambulatoriul
pentru copii. A trebuit sã refacem
ceea ce la vremea
respectivã nu s-a
putut realiza ºi legislaþia în anii
aceºtia a amplificat foarte multe
probleme. Astãzi
suntem într-un
moment în care o
bunã parte din lucrãrile la Ambulatoriu s-au terminat.
ªi pentru cã nu
vrem sã stãm cu
spaþiile goale, în zilele urmãtoare aceste încãperi vor
fi pline de copii, de medici, de
instalaþii pentru laboratoarele
care, de data aceasta, vor fi mai
performante. Chiar este un lucru
special de care suntem mândri.
De dorit este sã nu se ajungã aici,

În zona modernizatã vor funcþiona în special spaþii destinate
specialitãþilor ce þin de pediatrie.
Este vorba de oftalmologie copii, ORL copii, chirurgie ºi ortopedie pediatricã. Tot în aceastã
zonã va funcþiona ºi un cabinet
de radiologie destinat investigaþiilor pentru copii, cabinetele de
stomatologie ºi cele de consultaþii pediatrie. Un alt spaþiu moder-

nizat cu aceastã ocazie este cel
destinat laboratoarelor de analize
medicale. Va fi cumpãrat ºi mobilier nou pentru aceste cabinete, pentru prima datã în istoria
Ambulatoriului de la Spitalul Judeþean din Craiova fiind achiziþionatã ºi aparaturã.
„Circuitul va fi separat, în condiþiile în care vechea formã de
organizare presupunea un circuit
comun la intrarea în spital. De
data aceasta va fi un circuit separat de intrare ºi ieºire din ambulatoriu, aºa cum spune orice
normã europeanã de tratament al
copiilor ºi adulþilor. În ceea ce
priveºte spaþiile administrative, o
parte din ele au fost deja finalizate pentru a putea elibera celelalte încãperi. Deci, pacienþii vor
beneficia de o serie întreagã de
investigaþii, de tratamente moderne, cu efectuarea acestora la nivelul cabinetelor, asigurând un
circuit. Pânã acum nu exista niciun grup sanitar în vechiul ambu-

latoriu ºi nu aveai unde sã trimiþi
bolnavul decât undeva la subsol”,
a afirmat conf. univ. dr. Florin
Petrescu, managerul Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova.

va, cel mai important din Oltenia,
aceastã instituþie medicalã fiind
cea care trateazã oltenii, în special, în problemele grave”, a precizat Cristinel Iovan, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

Proiect de 8,2 milioane de euro

Clãdirea Spitalului Judeþean
are nevoie de consolidare

Policlinica celui mai mare spital din Oltenia ar urma sã fie gata
în totalitate pânã la sfârºitul acestui an, valoarea totalã a proiectului fiind de peste 8,2 milioane de
euro. Consiliul Judeþean Dolj, în
calitate de beneficiar, a obþinut finanþare în cadrul Programului
Operaþional Regional 20072013, obiectivul
general fiind
acela de a îmbunãtãþi calitatea infrastructurii serviciilor
de asistenþã
medicalã.
„Într-o perioadã de crizã
economicã astfel de lucruri
sunt foarte greu
de fãcut. S-a
reuºit sã se
prindã un ultim
tren al fondurilor europene în
cadrul Programului Operaþional
Regional. A fost alocatã o sumã
de peste 8 milioane de euro, cu
destinaþia de reabilitare a acestei
clãdiri. Este un imobil ridicat în
urmã cu 40 de ani. Ceea ce se vede
aici ne dã speranþa cã lucrurile se
pot îndrepta într-o direcþie bunã
ºi la Spitalul Judeþean din Craio-

Tot ieri, reprezentanþii Consiliului Judeþean Dolj au anunþat cã
investiþiile în infrastructura sanitarã vor continua în urmãtoarea
perioadã, lifturile spitalului, spre
exemplu, urmând sã fie modernizate pe parcursul acestui an. De
asemenea, au fost rezolvate problemele legate de blocurile operatorii, în acest moment peste 50
din spaþii medicale fiind gata. Alte
douã obiective importante sunt
extinderea Unitãþii de Primiri Urgenþe, care de la aproximativ 600
de metri pãtraþi va ajunge la peste
2.000 de metri pãtraþi, ºi înfiinþarea unei clinici de cardiologie intervenþionalã la Craiova.
„Deºi este crizã, iar bugetul
Consiliul Judeþean Dolj este destul de mic, aºa cum am promis
ne concentrãm pe acest mare obiectiv. Din pãcate, cum anunþam
la un moment dat, expertiza spitalului realizatã de Ministerul Sãnãtãþii aratã cã, dupã 40 de ani,
acesta are nevoie de consolidare.
Iar aceasta înseamnã foarte mult,
circa 12 milioane de euro. Cel mai
grav este cã ne împiedicã pe noi
sã facem anvelopare, pentru cã
ordinea lucrãrilor este consolidare mai întâi ºi apoi sã facem aceste lucrãri de anvelopare”, a mai
spus Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

8 / cuvântul libertãþii

educaþie

joi, 4 aprilie 2013
Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Studenþii
Studenþii de
de la
la ªtiinþe
ªtiinþe Soaciale,
Soaciale,
nemulþumiþi
nemulþumiþi cã
cã lili se
se desfiinþeazã
desfiinþeazã facultatea
facultatea
Aproximativ 100 de studenþi
din cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Sociale din cadrul Universitãþii din
Craiova au protestat, ieri, neprezentându-se la cursuri, împotriva
deciziei de desfiinþare a facultãþii.
Tinerii au organizat o întâlnire în
sala 464 a unitãþii de învãþãmânt
superior, la care au participat ºi o

parte din profesori, însã aceºtia
nu au ºtiu ce explicaþii sã le dea.
“Nemulþumirea noastrã este cã
nu ne spune nimeni nimic. Nu ºtim
ce se va întâmpla cu facultatea
noastrã, dacã o desfiinþeazã de tot
sau nu. Vrem doar sã ni se spunã
ce se întâmplã cu noi de acum încolo. Mâine (n.r. – astãzi) ne întâlnim din nou
pentru a semna
o petiþie. Nu
vrem sã ni se
desfiinþeze facultatea, noi
când ne-am înscris aici am fãcut-o, pentru cã
aici am vrut sã
învãþãm. În orice caz, nu vom
merge la cursuri nici în zilele urmãtoare”,
spun nemulþumiþi studenþii.

Senatul Universitãþii, întrunit în
ºedinþã luni, 1 aprilie, a luat decizia de a desfiinþa Facultatea de
ªtiinþe Sociale, repartizând specializãrile la alte facultãþi. Geografia
a fost preluatã de Facultatea de
ªtiinþe Exacte, care îºi va schimba denumirea în Facultatea de
Matematicã ºi ªtiinþe ale Naturii.
Specializarea Jurnalism a fost integratã în Facultatea de Litere, iar
ªtiinþele Politice, Filosofia ºi Sociologia au intrat în componenþa
Facultãþii de Drept.

Profesorii ameninþã
cu demisia
De asemenea, o parte din profesorii de la Facultatea de ªtiinþe Sociale au anunþat cã au decis sã îi depunã demisia în masã,
pentru cã oricum ºi-ar fi pierdut posturile în urma repartizãrii specializãrilor lor la alte facultãþi din cadrul Universitãþii
din Craiova. Decanul Facultãþii

de ªtiinþe Sociale, Mihai Costescu, a afirmat cã nu ºtie deocamdatã nimic despre decizia profesorilor de a-ºi da demisia. De
asemenea, decanul a mai spus cã
desfiinþarea facultãþii nu îi va
afecta în nici un fel pe studenþi.
“M-am întâlnit astãzi cu studenþii ºi le-am spus cã nu îi afecteazã cu nimic aceastã desfiinþare,

având în vedere cã specializãrile
se mutã în cadrul altor facultãþi.
În ceea ce priveºte demisia profesorilor, încã nu ºtiu nimic. Deocamdatã suntem în cadrul unei
ºedinþe pentru a stabili mãsurile
care se vor lua”, a declarat decanul Facultãþii de ªtiinþe Sociale
din cadrul Universitãþii din Craiova, Mihai Costescu.

Profesorii universitari craioveni rãsplãtiþi
pentru activitatea de cercetare academicã
Cadrele didactice ale Universitãþii din Craiova au participat, în perioada 19-22 martie a.c.,
la ediþia a XI-a a Salonului Internaþional al
Cercetãrii, Inovãrii ºi Inventicii de la ClujNapoca, unde au obþinut mai multe premii ºi
medalii. În cadrul salonului au fost prezentate
material ºi produse inovative din domeniile energie, mediu, sãnãtate, agriculturã, resurse etc.
Evenimentul a fost organizat de Universitatea
Tehnicã din Cluj-Napoca, în colaborare cu
Expo Transilvania S.A., sub egida Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare

ªtiinþificã. De asemenea, parteneri la eveniment
au fost ºi Academia de ªtiinþe Tehnice din
România – Filiala Cluj, Agenþia de Proprietate
Intelectualã a Republicii Moldova, Forumul Inventatorilor Români, Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci.
Marele Premiu al Salonului Internaþional,
intitulat “In Memoriam – O româncã, prima
femeie inginer din lume, Elisa Leonida Zamfirescu”, i-a fost acordat prof. dr. ing. Daniela
Tarniþã pentru contribuþia remarcabilã adusã
dezvoltãrii învãþãmântului academic, cercetãrii ºi inventicii româneºti. Diplomã de Exce-

lenþã ºi Medalia de Aur au primit prof. dr. ing.
Daniela Tarniþã, conf. dr. Dan Tarniþã – Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Craiova ºi
prof. dr. ing. Nicu Bîzdoacã – Universitatea
din Craiova pentru invenþia “Sistem de plãci
modulare pentru osteosinteza fracturilor oaselor lungi ºi metoda de utilizare a acestora”.
Diploma de Excelenþã ºi Medalia de Aur
pentru invenþia “Sistem artificial mânã-antebraþ utilizat la protezarea membrului superior
uman” a revenit tot cadrelor didactice universitare din Craiova: asist. dr. ing. Cosmin Berceanu ºi prof. dr. ing. Daniela Tarniþã. Au fost

premiate ºi conf. dr. ing. Ileana Cristina Pascu, prof. dr. ing. Oana Gîngu, prof. dr. ing.
Ion Ciupitu ºi prof. dr. ing. Petre Rotaru, personalitãþi academice craiovene, cu Diplomã de
Excelenþã ºi Medalie de Argint pentru invenþia
„Material biocompozit ºi procedeu de elaborare a lui”.

Studenþii Facultãþii de Automaticã, Preselecþii pentru înfiinþarea
premiaþi la Paris unei trupe de street dance

O echipã studenþeascã
de la Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã din Craiova a participat, în perioada 26-27
martie, la „The Freescale
Cup” – Cupa Mondialã
Freescale (fostã Motorola),
finala pe Europa, organizatã la École Supérieure d’Ingénieurs en Électronique et
Électrotechnique (ESIEE)
din Paris, Franþa. Concursul, desfãºurat în domeniul sistemelor embedded, a presupus dezvoltarea unor structuri ºi algoritmi pentru o arhitecturã realizatã pe o maºinã electricã prototip. Firma Freescale a donat pachete integrale
(maºinã electricã, servomotoare, camerã video,

placã de dezvoltare cu microcontroller) pentru
realizarea proiectului final. În total s-au înscris
107 de echipe studenþeºti din 11 þãri europene.
Echipa craioveanã, RoadRunners, compusã din Anghel Marius, Petroianu Sorin, Piþigoi
Lucian (studenþi în anul al
IV-lea la Automaticã ºi informaticã aplicatã) li prof.
dr. ing. Cosmin Ionete –
responsabil, a obþinut Premiul al II-lea la proba de
obstacole – Object avoidance exercise – în aceastã
prestigioasã competiþie internaþionalã.
În octombrie 2012, reprezentanþii Facultãþii deAutomaticã, Calculatoare ºi
Electronicã din cadrul Universitãþii din Craiova au decis participarea în premierã cu douã echipe studenþeºti la Cupa Mondialã Freescale (fostã
Motorola), concurs ce s-a desfãºurat iniþial pe
zone geografice (Europa, Asia, America Centralã ºi de Sud, America de Nord). O singurã
echipã craioveanã a ajuns în finalã.

Casa de Culturã a Studenþilor (CCS)
Craiova organizeazã în fiecare marþi ºi
miercuri, la ora 18.00, pe toatã perioada
lunii aprilie, preselecþii pentru înfiinþarea
unei noi trupe de dans street dance, care
va purta numele “Expression Dance”.
Pentru a face parte din aceastã trupa,
tinerii interesaþi se vor prezenta în prima
etapã la preselecþiile ce vor avea loc la
Casa Studenþilor, unde îºi vor demonstra
abilitãþile artistice. Cei mai talentaþi dintre
aceºtia vor trece în a doua etapã, care
constã în participarea la o serie de sesiuni
Termenul de “street dance” a apãrut în Statele Unite
în anii ‘70 ºi înglobeazã diverse stiluri de dans, precum:
breakdance, hip hop new
style, locking, popping ºi
electro dance. Street dance
este mai mult decât o extensie a personalitãþii, reprezintã un prilej de relaxare, evadare din cotidian ºi practicare a unor exerciþii fizice.

de pregãtire unde se vor perfecþiona sub
îndrumarea coregrafului Marius Onofrei.
Membrii noii trupe de street dance a
CCS vor avea ocazia sã îºi dezvolte ºi
perfecþioneze abilitãþile artistice prin
participarea la numeroase competiþii ºi
festivaluri de dans modern din toatã þara,
unde vor reprezenta instituþia. Pentru mai
multe detalii, cei interesaþi se pot adresa
coordonatoarei Clubului de Relaþii Publice
– Aura Claudia Stan la numãrul de telefon
0742.565.116 sau la adresa oficialã de email ccscraiova@gmail.com.
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Adriana Teodorescu, manager
interimar al Teatrului „Colibri”
Noua conducere a Casei de Cultură „Traian Demetrescu” va fi desemnată astăzi sau mâine
Urmarea a încetării contractului de management al Doinei Rodica
Berceanu – având în vedere nota 6,24 obţinută de aceasta la recenta
evaluare anuală –, Primăria Craiova a aprobat numirea unui manager interimar la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”. Este vorba
de teatrologul Adriana Teodorescu, până acum secretar literar în cadrul instituţiei. Conform Dispoziţiei nr. 2613/1.04.2013 a municipalităţii, aceasta va ocupa funcţia de conducere „începând cu data de 1
aprilie a.c. şi până la data încheierii noului contract de management”.
Adriana Teodoreas cu este absolventă a Universităţii Naţionale
de Artă Teatrală şi Cinematografică ,,I.L. Caragiale” din Bucureşti
– Fac ultatea de Teatru, Secţia Teatrologie (1992-1996) şi a unui
master în Teatrologie, management şi jurnalis m teatral (20062008) în c adrul aceleiaş i institu-

ţii, urmat, tot aici, de doi ani de
studii doc torale. În 1996 a fost
s ec retar literar la „T heatrum
Mundi”, actualul Teatru „Metropolis” din Bucureşti, funcţia pe
care a trecut apoi la Teatrul „Colibri” şi pe care a ocupat-o timp
de peste 15 ani.
Din 2005 este membră a Uni-

unii Internaţionale a Marionetiştilor / UNIMA (din 2012 – vic epreşedinte UNIMA România) şi
a Asoc iaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru / AICT – Secţia
Română, din 2006 face parte din
Uniunea Teatrală din România /
UNITER, iar din 2012 – din As ociaţia Internaţională a Teatrelor
pentru c opii şi tineret / ASSIT EJ.
În 2010-2011 a fost asis tent universitar la Departamentul de Artă
Teatrală al Facultăţii de Litere din
Craiova.
În 2007, Adriana Teodores cu a
fondat Asociaţia Culturală GAG,
al c ărei preşedinte a devenit ş i cu
care a derulat o mulţime şi o va-

rietate de proiec te, în special cu
şi pentru copii. Unul dintre cele
mai aprec iate a fost inaugurarea,
în 2010, a primului muzeu al teatrului de păpuşi românesc cu o
expoziţie permanentă, desc hisă
la Sec ţia de Etnografie a Muzeului Olteniei, pentru care a primit
Premiul Senatului UNITER.
Şi la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” este aşteptată, zilele
acestea, desemnarea unei conduceri interimare, urmare a faptului că,
la evaluarea anuală, Alexandru Stuparu a fost notat cu 6,48. Încetarea contractului său de management a fost aprobată, ca şi în cazul
directorului Teatrului „Colibri”, în şedinţa Consiliului Local Municipal Craiova din 28 martie a.c. Potrivit reprezentanţilor Primăriei,
numirea managerului interimar trebuie făcută, potrivit legii, până cel
târziu mâine, 5 aprilie.

Spectacolul „Carmen”, cu soprana de renume internaţional
Catarina Coresi Lal, pe scena Liricului craiovean
Vienna Opera Company şi
Pygmalion Theater Wien vor
prezenta vineri, 12 aprilie, cu
începere de la ora 18.00, la
Teatrul Liric „Elena Teodorini”, spectacolul de teatru şi
muzică „Carmen”, de Prosper
Mérimée. Regia şi dramatizarea sunt semnate de Camelia
Tino, iar în distribuţie se
regăsesc soprana Catarina
Coresi Lal şi pianista Henrietta Varady. Biletele s-au pus în
vânzare la Agenţia Liricului
craiovean, la preţul de 30 lei.

Apărută în 1847, nuvela scriitorului francez Prosper
Mérimée aduce în prim-plan iubirea pătimaşă a locotenentului Don José pentru frumoasa ţigancă spaniolă
Carmen, pe care a cunoscut-o într-o fabrică de tutun
din Sevilla şi pentru care renunţă la carieră, face contrabandă, este degradat, arestat şi pe care o pierde în
final, iubirea lui neputând lupta împotriva dorinţei de
libertate a lui Carmen.
În versiunea Teatrului Pygmalion din Viena şi în
interpretarea celebrei soprane Catarina Coresi Lal,
Carmen sfârşeşte într-un cabaret de provincie unde
îşi deapănă amintirile, îşi retrăieşte scenic fragmentele cele mai importante ale vieţii şi îşi deplânge dragostea pierdută, singurul lucru curat din viaţa ei, lăsându-se purtată pe notele cunoscutelor arii din opera cu

acelaşi nume de George Bizet şi ale „Zarzuelelor”.
Soprana de renume internaţional Catarina Coresi
Lal este cunoscută şi îndrăgită pentru interpretările
inedite pe mari scene de operă ale lumii, printre care
Opera Naţională din Bratislava, Opera Naţională din
Bucureşti, Teatro de la Ciudad Mexico, Opera Bergen, sălile de concerte Arbat din Moscova şi Beijing,
ca să amintim numai câteva dintre ele. Laureată a
multor festivaluri internaţionale de operă, dă viaţă în
spectacolul vienez, cu sensibilitate şi pregnanţă, protagonistei nuvelei lui Mérimée, Carmen. Printre cei
care admiră vocea şi timbrul ei fermecător se află şi
Papa Benedict al XVI-lea, pentru care, sub bagheta
dirijorului Rinaldo Muratori, a interpretat arii din „Norma”, „La Traviata” şi „Macbeth”.

Biblioteca Judeţeană Dolj, premiată pentru „Idei de 15.000+ lei!”
Câştigătoare alături de Bibliotecile
Judeţene Suceava, Neamţ şi Gorj
„Idei de 15000+ lei” este un
program de finanţare pentru biblioteci judeţene, lansat în cadrul „Biblionet”, pentru perioada mai 2012
– decembrie 2013, prin care sunt
susţinute bibliotecile judeţene care
doresc să pună în practică, în parteneriat cu cel puţin patru biblioteci locale din judeţ, un proiect ce
vine în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor. Scopul programului este
să sprijine dezvoltarea durabilă a
sistemului de biblioteci publice.
Proiectul propus de bibliotecile
judeţene trebuie să se deruleze întro perioadă cuprinsă între trei ş i
şase luni şi să abordeze cel puţin
una din următoarele teme: educaţie/învăţământ, comunicarea cu
rudele din s trăinătate, legis laţie,
turism, găsirea unui loc de muncă, servicii bancare/financiare, sănătate, comerţ pe Internet, evenimente culturale. Finanţările solicitate trebuie să fie cuprinse între 100
şi 5.000 de dolari şi vor contribui
la dezvoltarea capacităţii de scriere şi implementare de proiecte, vor
încuraja dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor pentru comunitate
în reţea judeţeană şi vor ajuta la documentarea şi replicarea celor mai
bune practici, precizează reprezentanţii „Biblionet”.

Între câştigătorii acestei ediţii a
concursului „Idei de 15000+ lei”
se numără Biblioteca Judeţeană
Suceava (pentru proiectul „Descoperă Suceava prin QR Code”),
Biblioteca Judeţeană Neamţ („Să
fim prieteni cu natura”), Biblioteca Judeţeană Gorj („Cum să fii
turist la tine acasă”) şi Biblioteca
Judeţeană Dolj („Drogurile nu te
fac personaj tragic… ci doar unul
în afara poveştii!”).

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” este
câştigătoare a ultimei ediţii, desfăşurată la nivel naţional,
a concursului „Idei de 15.000+ lei!” pentru biblioteci judeţene, lansat în cadrul Programului „Biblionet – lumea în
biblioteca mea” şi finanţat de Fundaţia IREX România.
Ideea câştigătoare a bibliotecii doljene este proiectul „Drogurile nu te fac un personaj tragic… ci doar unul în afara
poveştii!”, care se va desfăşura în perioada 15 aprilie – 31
iulie a.c., în parteneriat cu patru biblioteci publice din judeţ: Segarcea, Bechet, Dăbuleni şi Celaru.

Finanţarea va fi folosită la
achiziţionarea de aparatură
pentru biblioteci
«Consumul de droguri şi prevenirea acestuia este una din temele
importante ale zilelor noastre. Drogul începe să fie din ce în ce mai
prezent în principalele grupuri în
care se află adolescentul la această
vârstă: anturajul şi şcoala. De aceea biblioteca judeţeană, ca şi celelalte biblioteci locale, trebuie să vină
în sprijinul comunităţilor în ceea ce
priveşte organizarea de acţiuni de
informare şi prevenire a consumului de droguri şi a implicaţiilor lui
asupra vieţii tinerilor de 13-19 ani.
În oraşele Segarcea, Bechet, Dăbuleni şi în comuna Celaru există licee, grupuri şcolare, şcoli generale
în care tinerii, dar şi familiile lor, trebuie să fie informaţi asupra prevenirii, atitudinilor şi practicilor referitoare la consumul de tutun, alcool

şi droguri», justifică reprezentanţii
Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman” alegerea temei proiectului şi implicarea celor patru biblioteci orăşeneşti şi comunale.
După cum a precizat coordonatorul proiectului, Nicoleta Traşcă, de
la Biblioteca Judeţeană Dolj, totodată coordonator judeţean al programului „Biblionet”, finanţarea obţinută prin câştigarea acestui concurs –
echivalentul în lei a 5.000 de dolari –
„va fi folosită pentru achiziţionarea

de aparatură pentru buna desfăşurare a proiectului (aparate foto, imprimante color ş.a.)”.

Tinerii participanţi la proiect –
purtători de mesaj antidrog în
rândul colegilor
„În cadrul bibliotecii doljene au
avut loc, pe parcursul anului trecut, mai multe întâlniri ale grupurilor de adolescenţi cu reprezentanţi
ai Centrului de Prevenire, Evaluare

şi Consiliere Antidrog al judeţului
Dolj şi cu psihologi, pe tema prevenirii consumului de droguri, a implicaţiilor acestuia asupra sănătăţii
şi a personalităţii în formare a adolescentului. Împreună cu profesorii
şi reprezentanţii C.P.E.C.A. Dolj
dorim să creăm o strategie de voluntariat prin care tinerii participanţi
la proiec t să devină purtători de
mesaj antidrog în rândul colegilor
lor”, au precizat reprezentanţii Biroului de presă al bibliotecii.
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Atenþie: Grevã generalã
în transportul aerian
din Grecia
MAE atenþioneazã cetãþenii
români care doresc sã cãlãtoreascã în Grecia asupra faptului cã
astãzi urmeazã sã aibã loc o
grevã a angajatorilor din
transportul aerian. „Ministerul
Afacerilor Externe atenþioneazã
cetãþenii români care doresc sã
cãlãtoreascã în Grecia asupra
faptului cã Federaþia Sindicalã a
Angajatorilor din Cadrul
Autoritãþii Aeronautice Civile a
anunþat cã în data de 4 aprilie,
începând cu ora 05.00 (ora
localã), va avea loc o grevã de
24 de ore. În consecinþã, vor fi
perturbãri ale traficului aerian”, se aratã într-un comunicat.
Pentru informaþii suplimentare
privind traficul aerian, cetãþenii
români sunt sfãtuiþi sã consulte
site-ul aeroportului Eleftherios
Venizelos din Atena:
http://www.aia.gr/default.asp?langid=2.

C O M E N TA R I U

Eºec în discuþiile Serbia-Kosovo,
dar uºa n-a fost închisã
Liderii Serbiei ºi provinciei Kosovo n-au reuºit, marþi, la Bruxelles, sã
ajungã la vreun acord privind normalizarea relaþiilor, în ciuda presiunii
UE. Dupã mai mult de 12 ore de discuþii, cei doi prim-miniºtri, sârbul Ivica Dacici (foto) ºi kosovarul Hashim
Thaci, au constatat eºecul discuþiilor la miezul nopþii. Aceastã reuniune a putut avea loc prin diligenþele

lui Catherine Ashton, ºefa diplomaþiei europene, care n-a precupeþit
eforturile sale de mediere. „În ciuda
acestor lungi discuþii, n-am reuºit sã
ajungem la un acord”, a declarat Dacici la capãtul celei de-a opta reuniuni,
dupã octombrie 2012. Calificând ca
„dificile” discuþiile, el a mai spus cã
este gata sã continue întâlnirea cu
omologul kosovar, Hashim Thaci.

Preºedintele afgan,
acuzat cã vrea sã rãmânã
la putere dupã 2014
Unul dintre principalii
opozanþi afgani, Abdullah
Abdulllah, l-a acuzat pe preºedintele Hamid Karzai cã vrea sã
ducã þara într-o stare de „urgenþã în domeniul securitãþii”, cu
scopul de a evita alegerile din
2014 ºi de a se menþine la putere,
în pofida încheierii mandatului,
într-un interviu pentru.AFP.
Învins de Karzaï în alegerile
prezidenþiale din 2009, marcate
de acuzaþii de fraudã masivã,
Abdullah s-a retras în al doilea
tur, dupã ce obþinuse 30% din
voturi în primul tur. Ales de douã
ori ºef de stat, Karzaï, mult timp
susþinut de SUA ºi comunitatea
internaþionalã, nu mai poate
candida în urmãtoarele alegeri,
deoarece Constituþia afganã nu îi
permite sã deþinã al treilea
mandat consecutiv. „El (Karzai)
nu dã semne cã s-ar pregãti sã
plece de la putere peste un an.
Cea mai bunã opþiune este sã
creeze o situaþie de urgenþã în
domeniul securitãþii, pentru ca
toatã lume sã spunã cã «în
aceste circumstanþe, cum putem
avea alegeri?». Dupã aceea, el
va convoca o Jirga (reuniune
tribalã) care sã-l susþinã în
decizia de a rãmâne la putere”, a
acuzat Abdullah, în prezent
liderul Coaliþiei Naþionale
Afgane (opoziþie).

Perioada cea mai dificilã
a crizei din UE s-a încheiat
Economiile europene au
depãºit cea mai dificilã perioadã a crizei datoriilor, dar
situaþia încã rãmâne delicatã, a
afirmat ieri preºedintele Comisiei Europene, Jose Manuel
Barroso, aflat într-o vizitã
oficialã în Cehia, transmite
Reuters. „Cred cã UE a trecut
prin cea mai dificilã perioadã a
crizei, dar situaþia încã este
fragilã”, le-a declarat jurnaliºtilor Jose Manuel Barroso, în
timpul vizitei în Praga.
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UE a început formarea
primului contingent de 570
de militari malieni
Un prim contingent, de 570 de
militari malieni, participã, începând de
luni, la o formare cu instructori militari din Uniunea Europeanã (UE), vizând o restructurare a armatei, care a
suferit în 2012 o importantã înfrângere în faþa unor grupãri armate islamiste ce au reuºit sã ocupe nordul
Mali. Potrivit locotenent-colonelul
francez Philippe de Cussac, un purtãtor de cuvânt al misiunii de formare a UE (EUTM), militarii vor fi formaþi timp de zece sãptãmâni, de cãtre
aproximativ 100 de experþi militari din
ºapte þãri (Franþa, Marea Britanie,
Suedia, Finlanda, Lituania, Luxemburg ºi Irlanda). „La început vom oferi
o formare generalã, iar ulterior va

avea loc un antrenament de specializare în telecomunicaþii, artilerie, geniu”, a continuat locotentent-colonelul de Cussac, care a adãugat cã
vor fi antrenate, de asemenea, „forþe
speciale ºi trãgãtori de elitã”. Scopul
EUTM este de a forma ºi antrena
aproximativ 3.000 de militari, astfel
încât sã fie capabili sã reziste unor
atacuri din partea unor grupãri radicale islamiste. Aceastã operaþiune
începe în contextul în care Franþa pregãteºte retragerea parþialã a celor
aproximativ 4.000 de soldaþi mobilizaþi în aceastã þarã, iar ONU finalizeazã o misiune de menþinere a pãcii
din care vor face parte aproximativ
11.000 de persoane.

„Avem însã timp, se va gãsi o soluþie”, a mai spus el. La rândul sãu,
Thaci ºi-a exprimat convingerea cã
discuþiile pot continua sãptãmâna
viitoare, însã Ashton a precizat cã
nici o întâlnire nu este prevãzutã la
Bruxelles. Delegaþiile se vor întâlni
în capitalele lor pentru consultãri ºi
apoi îºi vor face cunoscute poziþiile.
Un numãr de propuneri sunt deja pe
masã, diferenþele de pãreri sunt înguste, dar profunde, a recunoscut însã
Ashton. Sârbii ºi-au exprimat pesimismul privind posibilitatea de a se conveni asupra unei probleme foarte sensibile din nordul Kosovo, regiune
populatã în principal cu sârbi, care nu
acceptã controlul autoritãþilor de la
Pristina dupã 5 ani de independenþã a
provinciei Kosovo. Negocierile au
eºuat din cauza gradului de autonomie de care ar putea sã beneficieze
municipalitãþile din aceastã regiune în
schimbul recunoaºterii autoritãþii formale de la Pristina. Belgradul cere crearea unei „asocieri” a acestor municipii, care sã dispunã de „puteri executive, de securitate, poliþie ºi justiþie”.
Pristina a refuzat pânã acum sã meargã atât de departe, dar Thaci a reafirmat, marþi, cã aceastã asociere nu are

„în nici un caz” puteri legislative. Kosovarii se tem, de asemenea, cã autonomia ar putea duce la secesiune. De
altfel, comunitatea internaþionalã a
cerut „evitarea cu orice preþ a creãrii
unei republici Srpska, în nordul Kosovo”, a explicat un negociator, fãcând aluzie la entitea creatã în 1992 în
Bosnia. Pentru Serbia, problema este
extrem de sensibilã din punct de vedere politic. Influentul vicepremier
Alexandar Vucici s-a aflat la Bruxelles, dupã ce a avertizat asupra riscului „umilirii” þãrii sale. Belgradul trebuie sã suporte presiunea occidentalilor pentru a ajunge la un acord în
vederea deschiderii negocierilor de
aderare la UE. Comisia va publica la
16 aprilie un raport de evaluare, care
va fi apoi prezentat liderilor UE, înainte de summitul din iunie. Dacici a avertizat cã eºecul reuniunii ar putea reprezenta o problemã. Dialogul angajat în 2011 pe chestiunea independenþei Kosovo, la care Serbia s-a opus,
nu este recunoscut de cinci þãri din
UE. Persistenþa unui climat de tensiune în regiune obligã UE ºi NATO sã
menþinã efective de poliþiºti ºi soldaþi,
în cea mai mare parte din Germania ºi
Austria, o operaþiune costisitoare.

Liderul SPD îl apãrã pe Hollande
Liderul partidului socialdemocrat german (SPD), Sigmar
Gabriel, a luat apãrarea lui
Francois Hollande într-un
interviu publicat duminicã, în
care a estimat cã preºedintele
francez nu poate prinde 20 de
ani de dezindustrializare în 12
luni. „Nu-l poþi învinovãþi pe
Francois Hollande de ceea ce
au fãcut predecesorii sãi
conservatori, care au ruinat
þara”, a declarat Gabriel pentru
cotidianul conservator „Die
Welt”. SPD va încerca la
alegerile legislative din 22
septembrie a.c. sã bareze
drumul pentru un al treilea
mandat lui Angela Merkel,
postatã foarte aproape de
preºedintele francez dupã
alegerea acestuia, anul trecut.
Cu toate acestea, ea are grijã sã

cultive diferenþele de socialiºtii
francezi, de exemplu în problema vârstei de pensionare. Presa
francezã, chiar ºi cea de
stânga, a comentat de o
manierã îndoielnicã intervenþia
televizatã a preºedintelui
francez de azi o sãptãmânã.
„Suddeutsche Zeitung” a
estimat, de pildã, în editorialul
de sâmbãtã, cã Hollande a dorit
sã facã dreptate pentru toatã
lumea. Preºedintele francez va fi
invitat de onoare la festivitãþile
derulate la 23 mai a.c. la Leipzig
pentru 150 de ani de la înfiinþarea SPD, invitaþia simbolizând
relaþia dintre SPD ºi socialiºtii
francezi. Un numãr mare de
social-democraþi germani s-au
refugiat în Franþa pentru a
scãpa de Hitler în epoca Celui
De-al Treilea Reich.

Phenianul a împiedicat accesul sud-coreenilor în complexul industrial Kaesong
Coreea de Nord a împiedicat, ieri dimineaþã, angajaþii sud-coreeni sã pãtrundã în interiorul complexului industrial intercoreean Kaesong, un simbol al cooperãrii între cele douã þãri, un gest ce
reprezintã o nouã escaladare a crizei din Peninsula
Coreea. Coreea de „Nord ne-a anunþat în aceastã
dimineaþa (n.r. - ieri) cã nu va autoriza plecãrile de
la Kaesong ºi va interzice accesul cãtre” complex,
a declarat Kim Hyung-suk, un purtãtor de cuvânt
al Ministerului sud-coreean al Unificãrii, însãrcinat cu relaþiile între cele douã þãri. Phenianul nu a
precizat cât timp va rãmâne în vigoare suspendarea accesului, a adãugat el. Anterior, Ministerul
Unificãrii a anunþat cã cei 484 de sud-coreeni ce
urmau sã pãtrundã ieri în interiorul complexului nu
au fost autorizaþi sã facã acest lucru de cãtre Coreea de Nord. De obicei, sud-coreenii trec frontiera
la ora localã 8.30 (2.30, ora României). Zona industrialã, situatã la aproximativ 10 kilometri de frontierã, a fost inauguratã în 2004, exprimând o voinþã
simbolicã de stabilire a unei cooperãri între cele
douã Corei. Potrivit Seulului, 861 de sud-coreeni
se aflau în interiorul complexului. „Ne aºteptãm ca
cetãþenii noºtri (aflaþi) în prezent în (Coreea de)
Nord sã revinã fãrã dificultate”, a adãugat purtãtorul de cuvânt. Considerat o sursã preþioasã de
devize strãine, de care nord-coreenii au mare nevoie, acest complex industrial a rãmas deschis în

continuare, în pofida crizelor repetate din peninsulã, cu excepþia unei singure zile, în 2009. Phenianul a blocat accesul în interior, în semn de protest
faþã de manevrele militare comune americano-sudcoreene. Gestul suscitã temeri cu privire la faptul
cã Phenianul va pune în aplicare ameninþarea de a
închide Kaesong, unde peste 50.000 de nord-coreeni
muncesc, în prezent, pentru
mici companii sud-coreene, în
principal în sectorul manufacturier (haine, încãlþãminte,
ceasuri, ustensile de bucãtãrie). Trecerea frontierei cãtre
Kaesong a avut loc normal în
ultimele sãptãmâni, în pofida
tensiunilor tot mai puternice
între cele douã Corei. Stabilitatea exploatãrii complexului
este consideratã un adevãrat
„barometru” al relaþiilor intercoreene, iar închiderea acestuia ar marca o escaladare clarã a tensiunilor. Ministrul sudcoreean al Apãrãrii a anunþat
ieri cã dispune de un plan de
urgenþã ce prevede o posibilã recurgere la forþã, cu sco-

pul garantãrii securitãþii cetãþenilor sud-coreeni ce
muncesc în complexul industrial Kaesong. „Am
pregãtit un plan de urgenþã, inclusiv o posibilã
acþiune militarã, în cazul unei situaþii grave”, a declarat Kim Kwan-jin într-o reuniune a deputaþilor
din cadrul partidului conservator, majoritar.
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CONVOCATOR Al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii comerciale
IDP PROIECT S.A. cu sediul in Craiova,
str. Ion Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj, CUI
RO 30454254, inmatriculata sub nr. J16/
1137/2012. Administratorul Unic al SC.
IDP PROIECT S.A., (“Societatea”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, la data de 08.05.2013, ora
12.00, la sediul Societatii din Craiova, str.
Ion Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj, la care
sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor al S.C. PROIECT S.A. la sfarsitul zilei de 08.04.2013 (data de referinta) ,
avand urmatoarea: ORDINE DE ZI 1. Prezentarea raportului Administratorului
Unic cu privire la gestionarea societatii
pe anul 2012. 2. Prezentarea raportului
Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012. 3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2012 si a modului de repartizare a profitului; 4. Descarcarea de
gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2012; 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2013. In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca
AGA Ordinara in aceleasi conditii cu aceeasi ordine de zi pentru data de 9.05.2013,
ora 12.00, la sediul Societatii. Incepand
cu data de 15.04.2013, documentele si
materialele propuse a fi aprobate se pot
consulta la sediul societatii mai sus mentionat, in fiecare zi de luni pana vineri, intre orele 9.00 – 15.00. Actionarii pot participa la sedinta Adunarii Generale Ordinare personal sau prin reprezentanti, in
baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale, modelul procurii putand
fi disponibil la sediul societatii mai sus
indicat. Un exemplar original al procurii
de reprezentare se depune la sediul societatii, cel tarziu cu 48 de ore inainte de
adunare. Administratorul Unic al S.C. IDP
PROIECT S.A. Ionescu Liliana Doina
Consiliul de Administraþie al Prestarea SCM
convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a
membrilor cooperatori pentru data de
18.04.2013, ora 13.00 la sediul din str. Madona Dudu, nr. 1-3-5, având la ordine de zi:
analiza activitãþii economico-financiare din
exerciþiul financiar pentru anul 2012.

CONVOCATOR. Administratorul unic al
Societãþii Cooperative Meºteºugãreºti INFANTIREA SCM, Bãileºti în temeiul Legii
nr. 1/2005 ºi statutului propriu, convoacã
pentru data de 19 Aprilie 2013 ora 10.00, la
sediul societãþii din Bãileºti strada Victoriei
nr. 43, Adunare generalã ordinarã cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Raportul administratorului privind activitatea din anul precedent; 2. Contul de profit ºi pierderi ºi propunerile privind repartizarea profitului net
sau, dupã caz, propunerile privind modul
de acoperire a pierderilor neimputabile înregistrate la sfârºitul exerciþiului financiar;
3. Raportul cenzorului; 4. Aprobarea situaþiei financiare anuale ºi repartizarea profitului net pe anul 2012; 5. Raportul privind realizarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2012; 6. Raportul privind modul de îndeplinire de cãtre administratorul unic a
obligaþiilor ce i-au revenit potrivit contractului de administrare ºi criteriilor de performanþã stabilite; 7. Raportul responsabilului cu probleme sociale; 8. Aprobarea programului economico-social anual de dezvoltare ºi modernizare a planului de investiþii ºi a programului de selecþionare, pregãtire ºi perfecþionare a personalului pe anul
2013; 9. Aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2013; 10. Aprobarea criteriilor de performanþã ce se stabilesc administratorilor ºi se prevãd în anexele contractelor de administrare ale acestora; 11.
Adoptarea hotãrârii referitoare la clauzele
generale privind raporturile de muncã, precum ºi a sistemului de salarizare – anexa a
acestuia pentru anul 2013; 12. Alegerea administratorului; 13.Alegerea cenzorului ºi supleantului; 14. Aprobarea majorãrii capitalului social cu aportul membrilor cooperatori
în activitate; 15. Stabilirea indemnizaþiei fixe a
administratorului ºi cenzorului; 16. Diverse.
II. LUPU ION anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind activitatea
DEZMEMBRÃRI AUTO ce se desfãºoarã în Malu Mare T10, P20/9, DN6. Informaþiile privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic
între orele 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã la
data de 18.04.2013.

SC SOLAR POWER SUD SRL, titular al proiectului PARC SOLAR 9,9
Mw anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj – AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU pentru proiectul PARC SOLAR 9,9 Mw propus a fi
amplasat în comuna Almãj, corp 1
(T55), corp 2 (T56), corp 3 (T57), judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivul care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de L-V, între orele 9-14 ºi V ora 9-12,
ºi la urmãtoarea adresã de internet
http://arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 11.04.2013.
U.M.F. Craiova organizeazã licitaþie publicã pentru închirierea unei suprafeþe de 40 mp, situatã pe terasa cãminului studenþesc nr. 2, suprafaþa pe care
se va monta o instalaþie de telecomunicaþii. Documentaþia necesarã poate
fi procuratã de la Direcþia Patrimoniu,
Biroul Tehnic, Bd. 1 Mai nr. 68 – Cãmin studenþesc nr. 2, Craiova. Data
desfãºurãrii licitaþiei este 12.04.2013,
ora 11.00, la Direcþia Patrimoniu, Biroul Tehnic, Bd. 1 Mai nr. 68 – Cãmin
studenþesc nr. 2, Craiova. Depunerea
ofertelor pânã la data de 12.04.2013,
ora 10.00, la Direcþia Patrimoniu, Biroul Tehnic, Bd. 1 Mai nr. 68 – Cãmin
studenþesc nr. 2, Craiova.În cazul neîndeplinirii condiþiilor de participare,
licitaþia se va repeta în data 15.04.2013.
SC ECO SUD SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „ILUMINAT PUBLIC – DRUM
ACCES DEPOZITUL ECOLOGIC DE
DEªEURI SOLIDE URBANE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”, propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, T53,
P575, judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.
1 ºi la sediul SC ECO SUD SRL, str.
Ankara, nr. 3, sect. 1, Bucureºti, în zilele de luni pânã joi, între orele 8.0016.00 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
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CAS Dolj anunþã începerea perioadei de
contractare pentru anul 2013.
În acest sens, toþi furnizorii de servicii
medicale, medicamente ºi materiale sanitare ºi dispozitive medicale, interesaþi,
vor depune la sediul CAS Dolj, documentele necesare contractãrii, în perioada 05
aprilie - 12 aprilie 2013 inclusiv, în intervalul orar aferent programului normal de
activitate al instituþiei. Data limitã pentru
finalizarea procesului de contractare ºi
semnarea contractelor este 30.04.2013.
În cazul în care furnizorii de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare ºi de dispozitive medicale depun cererile insoþite de documentele prevãzute în actele normative în vigoare, necesare încheierii ºi negocierii contractelor,
la alte termene decât cele comunicate
mai sus ºi nu participã la negocierea ºi
încheierea contractelor în termenele stabilite de cãtre CAS Dolj, furnizorii respectivi nu vor mai desfãºura activitatea
respectivã în sistemul asigurãrilor sociale de sãnatate, pânã la termenul urmãtor de contractare.
Informaþii detaliate privind contractarea, precum ºi documentele necesare, pe
tipuri de asistenþã medicalã, pot fi vizualizate pe site-ul www.casdj.ro.
Furnizorii interesaþi sunt rugaþi sã acceseze permanent site-ul CAS Dolj pentru a beneficia de toate informaþiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic.

CERERI SERVICIU

Doamnã serioasã caut de
CURSURI
lucru
ca
menajerã.
Telefon:
A.C.C.E.S. OLTENIA orSolicit angajare, secreta0758/152.881.
ganizeazã cursuri: Tehriat, administraþie. TeleTopo Cadastru,
fon: 0763/17.23.63.
OFERTE SERVICIU nician
Absolvent al Facultãþii de In- Caut restaurator mobilã ve- Asfaltator, Constructor
gineria Mediului în Horticul- che lemn masiv. Telefon: drumuri ºi poduri, Formator, Inspector resurturã, cu experienþã în dome- 0745/602.422.
se umane, Asistent reniul vânzãrii de materiale de
Angajãm
frizeriþã
–
coafezã.
laþii publice ºi comuniconstrucþii, caut loc de munTelefon:
0754/533.807.
care, Contabil, Agent
cã în aceste domenii. TeleCaut femeie internã pentru aju- comercial, Mãcelar, Peifon: 0351/802.028.
sagist-floricultor, MaCaut de lucru ca menajerã. tor gospodãrie. Telefon: 0751/ nager Proiect, Auditor
Telefon: 0720/799.847; 016.612; 0784/267.858.
în domeniul calitãþii,
Atelier de creaþie ºi croitorie Expert achiziþii publice,
0751/911.417.
Persoanã serioasã, ne- la comandã angajeazã mo- plata în rate. Strada “Sãfumãtoare, doresc sã în- delieri cu experienþã. Tele- rarilor” nr. 31 (incinta
grijesc copil (menaj) sau fon: 0760/652.522.
COMAT DOLJ). Telefon:
bãtrâni. Telefon: 0771/ Caut femeie îngrijire bãtrânã 0251/432.266; 0743/
563.087.
intern. Telefon: 0729/951.222. 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

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
GARSONIERE

Particular, vând garsonierã
Frizeriþã tund doamne la – Brazdã, bloc G5, etaj 6,
preþ redus, epilez. Telefon: Preþ 95.000 lei. Telefon:
0770/972.810.
0760/791.256.

Vând garsonierã zona Ciupercã, etaj 1. Telefon: 0723/
223.658.
Vând camerã cãmin Bariera
Vâlcii (SPIACT). Telefon: 0251/
328.244; 0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ negociabil. Telefon: 0771/579.669.
Vând camerã cãmin îmbunãtãþitã, parchet, geam termopan, izolaþie interioarã.
Preþ 62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.
URGENT VÂND GARSONIERÃ PARTER, FILIAªI. TELEFON: 0764/225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND APARTAMENT 2 CAMERE, DRÃGÃNEªTI-OLT.
TELEFON: 0763/265.251.
Vând apartament, douã camere, semidecomandat,
Brazdã, 34.000 euro, negociabil. Telefon: 0722/431.895;
0767/761.131.
Vând apartament în Brazda
lui Novac – 4/4. Telefon:
0754/533.807.
Vând apartament 2 camere, Brazda lui Novac. Telefon: 0762/307.962.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4 camere decomandate. Zonã centralã (Ciufulici). Telefon:
0351/809.765.
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Vând apartament 4 camere, Lãpuº sau schimb cu o
casã lângã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 camere, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã conCASE
struitã: 600 mp). Preþ:
Vilã Braniºte Mãnãstire. Te- 35.000 lei, negociabil. Telefon: 0762/638.632.
lefon: 0760/295.905.
La 8 km de Craiova, vând
TERENURI
casã 6 camere cu puþ american ºi 4000 mp, pomi, în Loc de casã intravilan 17 ari,
Livezi, com. Podari. Telefon: comuna Mârºani, judeþul
Dolj. Telefon: 0755/740.029.
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti. 4300 Schimb 450 m2 teren (cãpm2, pomi fructiferi, viþã-de- ºunãrie) între case, cu casã
vie. Telefon: 0768/710.866. la þarã în comunele înveciVând casã cu etaj, pod, sub- nate sau vând. Telefon:
sol, construcþie solidã, zonã 0763/616.711.
centralã, Agronomie, 6 ca- VÂND PÃDURE 0,45 ha.
mere, 2 bãi, bucãtãrie, teren Telefon: 0766/304.708.
462 m 2, garaj. Telefon: Vând 1500 mp în Bãile Go0726/275.943.
vora, “Belvedere”, împrejVând casã (105 mp) cu te- muit, lângã pãdure, toate utiren (410 mp) în zona BRES- litãþile instalate. Telefon: 0744/
TEI: 4 camere, utilitãþi, garaj 563.640; 0351/402.056.
21 mp, centralã proprie. VÂND teren agricol comaTELEFON: 0760/611.651. sat. Relaþii telefon: 0728/
Schimb casa D+P 6 came- 048.066.
re 2 holuri, 2 bãi, pivniþã te- Vând teren intravilan, 3500
ren 1300 mp utilitãþi schimb mp, situat în Popoveni, cu 23
cu 2 apartamente. Telefon: m deschidere la strada prin0761/824.947.
cipalã, cu toate facilitãþle ºi în
PARTICULAR, VÂND CASÃ condiþii avantajoase. Telefon:
“REGALÃ” SUPERBÃ ÎN 0723/546.694.
COMUNA DIOªTI, 3 CA- Vând teren Albeºti, intravilan.
MERE ªI DEPENDINÞE: Telefon: 0762/090.223;
BUCÃTÃRIE, BECI, MAGA- 0746/068.061.
ZIE, GARAJ, PÃTUL, CURVÂND TEREN ZONA PASATE 3400 MP, FÂNTÂNÃ ÎN
RELA PIELEªTI DE 70 –
CURTE, APÃ CURENTÃ,
75.000 MP. TELEFON:
LA STRADÃ, LA 100 M DE
0743/088.899.
DN 65 CRAIOVA – CARACAL. PREÞ NEGOCIABIL. Vând teren intravilan 400
TELEFON: 0722/33.66.34. mp situat în Segarcea, straVând casã cu 5 camere, baie, da “Unirii” nr. 29F (în spatebucãtãrie, dependinþe, Bãile le liceului), cadastru ºi 3300
Olãneºti, 45.000 euro, nego- mp vie (parþial defriºatã) siciabil. Telefon 0725/505.440. tuatã pe linia mare în plai.
Telefon: 0251/428.415.
Vând în comuna Pleniþa,
2
Dolj douã case cu câte douã Vând 4000 m + vie ºi pomi
camere fiecare, cu antreu ºi fructiferi + casã bãtrâneasbeci, mobilate ºi cu tot inven- cã pentru demolare, cu catarul gospodãresc pentru dastru fãcut la 11 km de Cradouã familii, apã, canal, iova – 2intravilan. Cedez
baie, situate lângã spitalul 4200 m tren extravilan –
Pleniþa. Preþ total 40.000 lei. pentru reparaþii casã. Telefon: 0727/884.205.
Telefon: 0230/561.168.
Casã 4 camere, bucãtãrie, Vând teren 500 mp, “Lac
baie, beci, suprafaþã 108 mp, Avioane”. Telefon: 0770/
teren 275 mp, gaze, apã, în- 684.895; 0724/084.484.
cãlzire centralã, Aleea 6 Bres- Vând teren central 330
tei. Telefon: 0725/505.424.
mp deschidere 2 strãzi.
Ofertã promoþionalã – casã Telefon: 0746/495.167.
2008 Bariera Vâlcii, strada Vând terenuri de 1500 mp,
Ramuri 62 – 60.000 euro. 750 mp ºi 1900 mp în VârTelefon: 0786/982.529.
voru de Sus. Terenurile fiD+P, 6 camere, pivniþã, utili- ind la stradã betonatã
tãþi, teren 1300 mp anexe (3 având toate facilitãþile preþ
camere cãrãmidã). Telefon: convenabil. Telefon. 0746/
0761/824.947.
467.922; 0744/220.492.
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Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu
de Sus (600 mp de Lacul
Tanchiºtilor), negociabil. Telefon: 0351/170.504.

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

STRÃINE
Vând Matiz, an fabricaþie
2003, unic proprietar, 113.600
km. Telefon: 0748/820.770.
Vând Volkswagen Golf VI culoare alb, an fabricaþie 2010,
km 10.000, preþ 8.500 euro.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE, an fabricaþie 2005, preþ 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.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând þuicã de 50 de grade,
15 lei/L. Telefon: 0745/
751.558.
Vând jaluzele verticale pentru sufragerie, culoare portocaliu, preþ foarte bun. Telefon: 0744/325.836; 0766/
656.844.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977; 0725/
533.042.
Vând frigider Electrostar, combinã muzicalã CMS 205, piese Dacia noi, piei bovinã argãsite, calculator instruire copii. Telefon: 0735/445.339.

Vând 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.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb Olt
ºi F376, floarea-soarelui
Favorit ºi Performer,
lucernã, orzoaicã, ovãz
ºi mazãre la cele mai
mici preþuri. Relaþii
suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159
0785/292.188
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.
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.
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Cumpãr spaþiu
comercial,
70-80 mp. Telefon:
0729/033.903
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 uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
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Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, alternator 12V nou, delcou motor
Dacia nou. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ curte cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând 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.

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.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

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.

ÎNCHIRIERI

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.

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.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.

PIERDERI

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.
Domn singur doresc doamnã 65 ani, fãrã copii. Telefon: 0747/072.472.

Pierdut Certificat de Înmatriculare, Dacia logan, DJ 85
MYG. Se declarã nul.
S.C. ROBIVEB S.R.L.
anunþã pierderea Certificatului de Înregistrare cu nr.
18878919 din 25.07.2006.
Se declarã nul.
Pierdut Certificat Constatator
eliberat în baza declaraþiei pe
propria rãspundere înregistratã sub nr. 506848 din
26.04.2012 emis de ORC
Olt, aparþinând SC AGROSYN ENERGO SRL, cu sediul în oraºul Balº, str. N.
Bãlcescu, nr. 205, parter, bl.
3G, sc. 1, ap. 10, jud. Olt,
având J28/241/2012 ºi CUI
29644255. Se declarã nul.
S.C. KRISANDEM S.R.L
anunþã pierderea Certificatului Constatator 13061/
14.03.2005 ºi Certificatul Constatator 39181/28.06.2005.
Se declarã nule.
Pierdut borsetã cu documente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer recompensã. Telefon: 0764/
292.916.

DIVERSE
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.

CERERI

MATRIMONIALE

Intelectual craiovean cu vilã,
pensionar, sãnãtos, altruist,
caut partenerã compatibilã.
Telefon: 0251/458.192.

CONDOLEANÞE

Colectivul Curþii de Apel
Craiova este alãturi de
doamna judecãtor Drãguþ
Nela la greaua pierdere
suferitã prin trecerea în
nefiinþã a surorii sale dr.
MINCU STOICA MIHAELA.
Sincere condoleanþe!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Talonul - contract de micã publicitate nr: .................

Cãtre S.C.

CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
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Barça a scãpat printre degete
victoria la Paris
Messi s-a accidentat ºi are ºanse mari sã rateze returul de pe „Camp Nou”
Tito Vilanova a revenit, marþi, pe
banca Barcelonei, dupã pauza de
mai bine de douã luni cauzatã de
unele probleme de ordin medical,
însã n-a fost suficient ca formaþia
blau-grana sã plece cu o victorie
de pe „Parc de Prince”. A ratat-o la
mustaþã (2-2, min. 90+4), ºi n-a
fost singura dezamãgire a catalanilor. Messi a suferit o leziune a bicepsului femural de la piciorul drept
ºi va avea nevoie de un repaus de
aproximativ 10 zile, ceea ce înseamnã, dacã nu cumva va fi refãcut întrun timp record, cã va rata returul
cu PSG, de miercurea viitoare.
Elevii lui Tito Vilanova au dominat jocul, dar ocaziile au fost de
partea gazdelor, în prima reprizã.
Lavezzi a dat tonul, lovind bara în
minutul 5, iar Alex (13) ºi Lucas
Moura (15) au ratat þinta, dupã ce
Beckham le-a pus mingea pe cap,
din douã faze fixe. Ibrahimovici
(foto centru, în duel cu Busquets ºi Pique) i-a dat ºi el emoþii lui
Valdes (19, 26), însã Barcelona
avea sã fie cea care deschidea scorul. Dupã o serie de cornere la
butul parizian, Dani Alves a prins
o minge rãtãcitã la 40 de metri, a
pasat genial pentru Messi, care a

avansat ºi a tras din prima, cu
stângul, învingându-l pe Sirigu
(38). Ulterior, starul argentinian sa accidentat, iar în ultimele secvenþe ale reprizei a evitat jocul,
stând la marginea terenului. Speranþele staff-ului Barçei într-o recuperare la pauzã au fost însã zadarnice, Messi lãsându-i locul lui
Fabregas.
Fãrã omul sãu numãrul unu,
Barcelona a fost mai periculoasã
în partea secundã, când a presat
mai mult în preajma careului gazdelor. Cu toate acestea, echipa lui
Ancelotti a egalat în minutul 79,
prin Zlatan Ibrahimovici, dupã o
fazã fixã ºi un ofside reactivat la
golgeterul suedez. S-a accidentat
apoi ºi Mascherano (ºase sãptãmâni pe tuºã), care oricum îºi
„procurase galbenul” ce-l fãcea
inutilizabil la retur, iar catalanii pãreau în corzi. Numai cã Fabregas
a inventat o pasã excelentã pentru
Alexis Sanchez, care a forþat contactul cu Sirigu ºi Wolfgang Stark
a arãtat punctul cu var. A transformat Xavi Hernandez (89), aflat
la primul sãu gol în actualul sezon
de UEFA Champions League, ºi
Barcelona pãrea sã plece de la Pa-

ris cu o victorie ce i-ar fi dat ºanse
uriaºe de calificare.
N-a fost sã fie, fiindcã Blaise
Matuidi a punctat la ultima fazã,
în al patrulea minut de prelungiri,
cu un ºut care l-a surprins pe Victor Valdes. Pasa decisivã i-a aparþinut aceluiaºi Ibrahimovici, care
marþi searã a marcat al doilea sãu
gol împotriva Barcelonei într-un
meci oficial, de când a plecat de
pe „Camp Nou”. Altfel, este cel
mai bun pasator decisiv din acest
sezon de Ligã. Are ºase „assist-uri”,
cu douã mai mult decât urmãtorii
clasaþi.
PSG: Sirigu – Jallet, Alex, T.
Silva, Maxwell – Beckham (Veratti 70), Matuidi, Pastore (Gameiro 76), L. Moura, Lavezzi
(Menez 66) – Ibrahimovic. Antrenor: Carlo Ancelotti.
BARCELONA: Valdes – Alves,
Mascherano (Bartra 83), Pique, J.
Alba - Busquets, Iniesta, Xavi –
Villa (Tello 81), Messi (Fabregas
46), A. Sanchez. Antrenor: Tito
Vilanova.
A arbitrat Wolfgang Stark
(Germania).
Returul este programat în 10
aprilie.

Arbitrajul,
pus la þintã
de ambele tabere
Antrenorul lui PSG, Carlo Ancelotti, a declarat dupã meci cã remiza obþinutã de echipa sa în faþa Barcelonei în prima manºã a sferturilor Ligii Campionilor nu este un rezultat care sã le confere parizienilor ºanse prea mari la calificare ºi a
acuzat arbitrajul la a doua reuºitã a
catalanilor, izbutitã în urma unui
penalty obþinut de Alexis Sanchez.
„Acesta este un rezultat rãu pentru noi. Cred cã primul gol, marcat de Messi, a fost un cadou din
partea noastrã, iar al doilea a fost
un cadou din partea arbitrului
Stark. Alexis a cãutat contactul cu
Sirigu. Avem experienþe anterioare cu atacantul Barcelonei, din
amicalul pe care l-am disputat vara
trecutã.

Altfel, ne-am descurcat excelent
în defensivã ºi am fãcut un bun
joc ofensiv. Sunt mândru de jucãtorii mei, de atitudinea ºi de curajul lor, dar nu sunt mulþumit de
rezultat. Fãrã cele douã cadouri,
cred cã putea fi mai bine pentru
noi. Trebuie sã marcãm în retur.
Acasã am reuºit douã goluri, dar
trebuie sã o facem ºi pe Camp
Nou. Contra Barcelonei trebuie sã
te aperi, dar când ai balonul trebuie sã fii periculos ºi sã-þi creezi
ocazii. Am fãcut o primã jumãtate
de orã bunã contra catalanilor, aºa
cã vom încerca asta ºi în Spania”,
a spus Ancelotti.
„Ceea ce este clar, este cã arbitrul ne-a dezavantajat. La golul lui
Ibrahimovici a fost ofsaid, iar la
un corner la care s-au ciocnit doi
jucãtori de-ai noºtri, normativa
spune cã trebuia oprit jocul”, a
declarat ºi Jordi Roura, „secundul”
lui Tito Vilanova.

Specialista golurilor rapide!

Bayern s-a impus la pas cu Juve
De doar 25 de secunde a avut nevoie
Bayern pentru a deschide scorul cu Juventus. Alaba (foto) ºi-a
permis un ºut de „încãlzire”, de la vreo 30
de metri, Vidal a pus nefericit vârful bocancului, Buffon a reacþionat ºi el târziu, iar
balonul s-a dus, cuminte, în colþul porþii juventine.
Campioana Italiei a replicat imediat, prin
„directa” lui Pirlo ºi bomba lui Vidal, ambele
alãturi, ºi pãrea cã nu va avea nici o problemã sã echilibreze jocul. Pãrea. Ce n-au prevãzut „bianconerii” a fost accidentarea lui
Kroos ºi înlocuirea acestuia cu Robben. Intrarea olandezului i-a dat aripi lui Bayern. Cu

el ºi cu Ribery în zi de graþie, gazdele au
deschis jocul pe aripi ºi puteau intra la pauzã
cu un avantaj mult mai consistent pe tabelã:
3 mari ocazii irosite!
Munchenezii ºi-au extins dominarea în
partea secundã. Iar dupã ce l-a încercat pe
Buffon, Mandzukici i-a centrat impecabil lui
Muller, care de la un metru n-a greºit þinta.
La 0-2, Juve chiar nu mai avea ce pierde.
Conte a mutat cu ofensivii Vucinici ºi Giovinco, apoi cu Pogba, torinezii au echilibrat
jocul, dar fãrã succes în faþa porþii lui Neuer. Ba i-au pierdut ºi pe Vidal, ºi pe Lichtsteiner, cumul de „galbene”, pentru returul de
sãptâmâna viitoare. A rãmas 2-0, e primul
eºec în dreptul juventinilor sezonul acesta

de Ligã, dar cât de amar.
Revenind la reuºita lui Alaba, aceasta este
a doua cea mai rapidã din istoria Ligii. Lider
se menþine olandezul Roy Makaay (tot Bayern), care a avut nevoie de puþin peste 10
secunde sã perforeze poarta Realului, întrun meci jucat în 2007 ºi încheiat cu 2-1.
BAYERN: Neuer – Lahm, Van Buyten,
Dante, Alaba – Schweinsteiger, Luiz Gustavo – Muller, Kroos (Robben 16), Ribery
(Shaqiri 90+3) – Mandzukici (Gomez 90+1).
Antrenor: Jupp Heynckes.
JUVENTUS: Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiellini – Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Peluso (Pogba 75) – Matri
(Giovinco 65), Quagliarella (Vucinici 65).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Fenerbahce – Lazio.
Digi Sport 2
17:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: ASC Corona
Braºov – HC Danubius Galaþi / 19:00 – HOCHEI – Finala
Campionatului Naþional (meci 4): ASC Corona Fenestela
Braºov – HSC Miercurea Ciuc / 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: Chelsea – Rubin Kazan / 2:00 – TENIS – Turneul de
la Charleston (SUA): ziua a patra.
Digi Sport 3
18:00 – MOTO GP – Marele Premiu al Qatarului.

Dolce Sport 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Fenerbahce – Lazio.
Dolce Sport 2
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Chelsea – Rubin Kazan.
Sport.ro
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Chelsea – Rubin Kazan.
Eurosport
16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bascilor (Spania): etapa a
patra / 20:00 – CURLING – Campionatul Mondial (faza
grupelor): Suedia – Danemarca.
Eurosport 2
16:00 – CICLISM – Grand Prix Pino Cerami (Belgia).

Antrenor: Antonio Conte.
A arbitrat Mark Clattenburg (Anglia).
Returul este programat în 10 aprilie.
Celelalte douã partide ale manºei tur a sferturilor de finalã, Real Madrid – Galatasaray Istanbul ºi Malaga – Borussia Dortmund, s-au
disputat asearã târziu, dupã închiderea ediþiei.

LIGA EUROPA –
SFERTURI DE FINALÃ –
MANªA TUR
Chelsea – Rubin Kazan
Tottenham – FC Basel
Fenerbace – Lazio
Benfica – Newcastle
Toate partidele vor debuta la ora
22:05 (programul transmisiilor, în
sport la tv, astãzi)
Returul acestor jocuri este programat joia viitoare.
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Universitatea a încheiat cu un nou succes cel mai bun sezon de până acum în Liga Naţională

Victorie care complică play-off-ul
Băieţii lui Mandic vor întâlni Gaz Metan Mediaş, un
adversar mult mai dificil decât BC Timişoara, care le-ar
fi venit în cale dacă pierdeau jocul cu Oradea
Craiova a intrat în cvartetul
fruntaş din Liga Naţională de baschet. A fos t un sezon istoric pentru Universitatea, aflată în premieră în play-off, căpătând dreptul de a juca mai multe meciuri
ac asă. La fel ca Ştiinţa în 1998,
bas chetbaliştii au c âştigat ultimul
meci împotriva interes ului propriu, detronând liderul, deşi un
eş ec le-ar fi adus în playoff un adversar mult mai
la îndemână, BC Timişoara. Bănăţenii au stat la două
capete până la final în partida de la Constanţa, înc epută c u 5 minute mai devreme decât cea din Bănie.
Conduşi tot meciul, au forţat în ultimele s ecunde,
când Sarovic a marc at decisiv. As ta fiindcă Oradea
anihilase handicapul la Craiova ş i c onduc ea cu un
punct. Timişoara parcursese jumătate din drumul s pre un
sfert de finală c u Universitatea.
Băieţii lui Mandic trebuiau să facă
restul, pierzând cu Oradea. Ar fi
terminat tot pe 4 şi ar fi avut o
şansă reală de a ajunge în s emifinale. Purtaţi spre coş ul advers de
un public entuziast, dar c are probabil nu ştia ce urmează în playoff, şi de un Travis Bureau în
formă maximă, „albii” au câştigat şi şi-au ales advers arul pentru faza următoare. Aş a a făc ut
şi Universitatea în 1998. Şi nu a
ajuns în cupele europene. S-a
vorbit des pre decenţă, des pre
onoare, des pre fair-play, mai
ales c ă jocul a fost dedic at ş i
memoriei celor doi tineri dec edaţi cu un week-end în urmă pe
străzile Băniei. Dacă va elimina
Mediaşul sau măcar va ajunge în
meciul decisiv c u ec hipa selecţionerului Ţenter pentru un duel

pe viaţă şi pe moarte, echipa de
basc het s e poate cons idera îndreptăţită să-ş i aleagă ac eastă
cale. „Vom câş tiga mai mult pe
termen lung, chiar dacă avem cel
mai prost traseu” spune managerul Toma. E adevărat c ă ş i
dacă pierdeau, c raiovenii aveau
un plus la cota pentru semifinale, dar nimic asigurat. „S-au fă-

cut calcule, au existat zvonuri,
poveş ti des pre c ine va c eda
punctele, dar noi ne-am făcut
datoria. Până la urmă, vom avea
cu s iguranţă 2 mec iuri cu Mediaş ul în Sala Polivalentă ş i se
poate întâmpla oric e” spune Andelko Mandic. Antrenorul e conştient că echipei s ale îi va fi extrem de greu s ă dispute 5 jocuri
cu o formaţie superioară la buget, calitate şi care recent ne-a
surclasat. În tur, Craiova s-a impus, dar Mediaşul nu l-a avut pe
Mitchell şi era mai preocupată de
FIBA Euroc hallange, acolo unde
a ajuns mai departe dec ât se anticipa. La finalul săptămânii viitoare înc epe duelul c onsiderat
dezechilibrat cu Mediaş ul. „Craiova are a doua şansă, dar şi avantajul că nu are nimic de pierdut”
a caracterizat disputa antrenorul
Oradei, Cristian Achim.

Universitatea Craiova – Municipal Oradea
86-78 (17-12, 26-17, 16-18, 27-31)

Travis Bureau, on-fire
Craiova a început în stilul caracteristic şi meciul cu Oradea,
conducând pe tabelă şi punând o
diferenţă concludentă faţă de lider. A fost seara lui Travis Bureau,
care a marcat de peste tot şi prin
toate proc edeele, stabilind un record personal de 31 de puncte şi
egalându-l pe cel de recuperări – 12. În momentul în care oaspeţii
reuş iseră să reintre în
joc în ultimul s fert, preluând conduc erea la limită , „Mis ter s lamdunk” a luat meciul pe
cont propriu şi a adus al
21-lea succes al sezonului regulat pentru Ştiinţa. Drăguşin a jucat accidentat, după entorsa
suferită în preziua disputei, dar s-a desc urcat
onorabil, fiind pe parchet mai mult
de o repriză pentru a contribui la
succesul final, chiar dacă Bogdan
Ţâbârnă i-a pus probleme serioase. Seals şi-a secondat însă c ompatriotul, cu o prestaţie excelentă în prima parte, în care a marcat 13 puncte, dar a şi ac umulat
3 greş eli personale. Pe lângă Bureau, şi Habus a bifat toate cele
40 de minute, punctând de două
ori din afara s emic erc ului ş i
având rolul în partea a doua de a
bloca „triţele” lui Lupusavei. Finalul a adus o s erie de faulturi
tactice ale oas peţilor, c are mai
sperau să-şi păs treze poziţia pe
care au deţinut-o tot sezonul regulat, însă băieţii lui Mandic au
fost exac ţi la „libere” şi au câştigat al 10-lea meci din c ele 11 disputate în Sala Polivalentă, unde
vor începe şi seria din play-off
cu Mediaşul.

Craiova, Sala Polivalentă, spectatori: 4.000.
Universitatea: Habus (6), Drăguşin (11), Dzambic (15), Seals (20),
Bureau (31). Au intrat: Hallik, Djurasovic (3), Petrişor. Antrenor: Andelko Mandic.
Oradea: Maric (13), Topchov (6), Pesic (13), Dillon (4), Franklin
(9). Au intrat: Comagic (19), Lupusavei (5), Ţâbârnă (9). Antrenor: Cristian Achim.
Rezultatele ultimei etape: Farul Constanţa – BC Timişoara 72-73,
CSS Giurgiu – Asesoft Ploieşti 76-89, Timba Timişoara – Gaz Metan
Mediaş 75-96, Universitatea Craiova – Municipal Oradea 86-78, Mobitelco Cluj – BCM Piteşti 96-66, Energia Rovinari – Dinamo 98-71, CSM
Bucureşti – Atlassib Sibiu 85-75, BC Mureş – Csikszereda Miercurea
Ciuc 112-54.
Meciurile din play-off: Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaş,
BC Mureş – CSM Bucureşti, Municipal Oradea – Mobitelco Cluj, Asesoft
Ploieşti – BC Timişoara. Se joacă pe sistemul „cel mai bun din 5 meciuri”, primele echipe disputând mai multe jocuri acasă. Play-off-ul va
începe pe 13 aprilie.
Meciurile din play-out: Energia Rovinari – Dinamo, Atlassib Sibiu –
Miercurea Ciuc, BCM Piteşti – Farul Constanţa, CSS Giurgiu – Timba
Timişoara.

Universitatea, părăsită prematur de managerul general

Balaci nu crede în proiectul lui Mititelu,
Ţicleanu îl continuă
După ce convenise cu Adrian Mititelu să preia funcţia de manager general al Universităţii Craiova, Ilie Balaci a anunţat că se retrage din acest proiect chiar înainte de a începe treaba, considerând „nefazabil” planul
patronului echipei. „Nu mai fac parte din proiectul Craiova, simt că nu e posibil, nu cred în el. Am avut o
discuţie cu Adrian Mititelu şi i-am explicat, mai bine stau
în banca mea. Nu vreau să mă fac de râs şi să-i dezamăgesc pe oameni. Să vină 30.000 de oameni la primul
meci şi noi să nu avem nimic”, a explicat „Minunea Blondă” la DigiSport. Prosport a dezvăluit ieri că Balaci a
fost „sabotat” din start de Mititelu, care nu a dorit achiziţionarea liderului Sportului Studenţesc, Dacian Varga,
deşi acesta venea lider de contract în Bănie. După ce a
fost solicitat chiar de Balaci pentru a relansa Universita-
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tea, Ţicleanu a spus că va rămâne alături de Mititelu, pe
care îl va seconda în demersul de readucere pe teren a
echipei din Bănie. „Nu am niciun motiv să nu continuu
proiectul. Sunt în continuare pe poziţii, sper mai mult ca
oricând să putem face o treabă bună. Eu încă trag speranţe să-l putem readuce lângă noi pe Ilie Balaci, care sa speriat. El a antrenat echipe mari, cu bugete pe măsură, în ţările arabe, iar realitatea de la noi l-a făcut să dea
înapoi în acest moment. Valabilă rămâne invitaţia pentru
Ovidiu Stângă, să vină să mă ajute. Îi liniştesc pe suporteri că voi face tot ce este omeneşte posibil ca Universitatea să renască. Craiova mi-a dat prea multe ca eu să
nu o ajut acum” a spus Ţicleanu, cel care a fost demis
de două ori în câteva luni de Mititelu acum doi ani, o
dată chiar printr-un sms.

Liga Naţională masculină de baschet
Clasamentul sezonului regulat
1. BC Mureş Tg. Mureş
30
23
7
53
2. CS Municipal Oradea
30
23
7
53
3. CSU Asesoft Ploieşti
30
23
7
53
4. Universitatea Craiova
30
21
9
51
5. Gaz Metan Mediaş
30
20
10
50
6. BC Timişoara
30
20
10
50
7. “U” Mobitelco Cluj
30
20
10
50
8. CSM Bucureşti
30
18
12
48
..........................................................................................
9. Energia Rovinari
30
15
15
45
10. CSU Atlassib Sibiu
30
14
16
44
11. BCM „U” Piteşti
30
13
17
43
12. CSS Giurgiu
30
11
19
41
13. Timba Timişoara
30
8
22
38
14. Farul Constanţa
30
7
23
37
15. BC Miercurea Ciuc
30
3
27
33
16. Dinamo Bucureşti
30
1
29
31

