
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 7120marţi, 9 aprilie  2013  16 pagini    1,00 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

politică / 5

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Am observat, Popescule, că
acum toată lumea scrie, dar nu
mai citeşte nimeni.

social / 6

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, au descins, ieri-dimineaţă, la nouă locuinţe din Craiova, aparţinând
unor elevi suspectaţi de pornografie infantilă. Este vorba despre cei care ar fi fost implicaţi în
distribuirea filmuleţelor porno ai căror protagonişti au fost doi elevi de clasa a VIII-a şi o elevă de
clasa a IX-a de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” care au întreţinut relaţii sexuale pe baza sportivă a şcolii şi
s-au filmat. Elevii, cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani au fost audiaţi, în prezenţa părinţilor dar şi a avocaţilor, la
sediul DIICOT Craiova, iar oamenii legii spun că trebuie făcute percheziţiile informatice ale calculatoarelor şi
laptop-urilor ridicate în urma descinderilor pentru completarea probatoriului în dosar. Scandalul sexual de la
„Henri Coandă” i-a costat posturile pe directorul Mihai Dragu şi pe adjunctul său, Marius Tiţa.
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Medici prinşi
în ofsaid
de inspectorii
CAS Dolj

I se spunea
“Doamna de Fier”

S-a născut la 13 octombrie 1925,
la Grantham, în Lincolnshire, sub
numele de Margaret Hilde Roberts
şi s-a stins din viaţă ieri, la vârsta
de 87 de ani. De la buncii săi, unul
galez, altul irlandez, a moştenit gus-
tul pentru discuţii şi temperamen-
tul de luptător. Şcoala privată, lec-
ţiile de pian, lecturile obligatorii la
bibliotecă şi cele două servicii reli-
gioase duminica au contribuit la o
educaţie elevată. Tatăl său, Alfred
Roberts, consilier municipal foarte
implicat în viaţa comunităţii, în cele
din urmă primarul din Grantham,
îi va transmite gustul pentru bine-
le public, dar şi preceptele sale mo-
rale.
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Oficiali din cadrul regimului Nicolae Ceauºes-
cu discutau, în anul 1974, despre posibilitatea in-
tegrãrii Bulgariei în Uniunea Sovieticã ºi despre
formarea unui „coridor” între URSS ºi Sofia pe
teritoriul Republicii Socialiste România, conform
unui mesaj diplomatic american dezvãluit de Wi-
kiLeaks. Mesajul diplomatic a fost trimis pe 24
mai 1974 de cãtre ambasadorul american la Bu-
cureºti, Harry G. Barnes, spre Departamentul de

Stat american, spre ambasada SUA din Sofia ºi
spre cea de la Moscova. „Un ofiþer de încredere
dintr-un stat membru NATO ne-a transmis cã în
cercurile oficiale din România circulã zvonuri (pe
care atât sursa NATO, cât ºi noi le privim cu scep-
ticism) privind faptul cã vizita lui Todor Jivkov
(n.r. - liderul comunist bulgar) la Moscova ºi vizi-
ta lui Nicolae Ceauºescu în Bulgaria vizeazã, între
altele, posibila integrare a Bulgariei în URSS, ca a

16-a republicã sovieticã, ºi crearea unui
coridor de tranzit prin România”, scria
ambasadorul american de la Bucureºti,
Harry Barnes. „Ideea coridorului ar fi
o extensie logicã, doar în sensul con-
cesionãrii unor drepturi de tranzit pen-
tru persoane, inclusiv pentru armatã.
Zvonurile ar putea avea o eventualã aco-
perire în realitate ºi le considerãm inte-
resante în primul rând datoritã rezo-
nanþei pe care o au în cercurile politice
din România (...)”, preciza mesajul di-
plomatic cu caracter „secret”. Un alt
mesaj diplomatic transmis de ambasa-

da americanã de la Bucureºti ºi dezvãluite de Wi-
kiLeaks se referã la vizita pe care Nicolae Ceau-
ºescu a fãcut-o în Statele Unite, în decembrie
1973, ºi care ar fi fost scurtatã din cauza nemul-
þumirii faþã de valoarea împrumuturilor obþinute
prin intermediul Washingtonului. „La doar o zi de
la revenirea lui Ceauºescu în România, consilierul
pentru afaceri sovietice Peºcerskyi a transmis am-
basadei cã a auzit de la contacte române din presã
ºi din cadrul PCR cã nemulþumirea lui Ceauºescu
faþã de anumite elemente ale vizitei, în special în
domeniul economic, a fost cauza scurtãrii vizitei.
Potrivit surselor, Ceauºescu se aºtepta sã primeas-
cã credite în valoare de trei sute de milioane de
dolari, dar a primit doar zece milioane; când ºi-a
dat seama cã nu mai putea obþine nimic, ºi-a scur-
tat vizita”, scria, în decembrie 1973, Donald Bra-
mante, secretar I al ambasadei SUA la Bucureºti.
Cauzele scurtãrii vizitei au fost analizate în douã
mesaje diplomatice trimise de ambasada SUA, pe
4 ºi 7 decembrie 1973. Nicolae Ceauºescu a efec-
tuat o vizitã oficialã în Statele Unite în intervalul
4-8 decembrie 1973.
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Adriana Sãftoiu, purtãtor
de cuvânt al PDL

Adriana Sãftoiu a fost aleasã, ieri,
purtãtor de cuvânt al PDL, în ºedinþa
Biroului Permanent Naþional al parti-
dului, cu un vot împotrivã, dat de Rober-
ta Anastase, aceasta declarând cã noua
funcþie este pentru ea o provocare, cãre-
ia sperã sã îi facã faþã. Ea a amintit cã a
mai colaborat cu Vasile Blaga ºi cu PDL
ºi s-a arãtat convinsã de faptul cã poate
avea o relaþie instituþionalã de colabo-
rare cu Roberta Anastase. „Îi înþeleg
poziþia Robertei”, a spus Sãftoiu, menþi-
onând cã fostul preºedinte al Camerei
Deputaþilor a fost þinta unor critici din
partea ei. Sãftoiu a mai fost purtãtor de
cuvânt al PD, între 2001 ºi 2004, iar în
perioada 2005 - 2007 a fost consilier
prezidenþial pe probleme de comunica-
re al lui Traian Bãsescu. Ultima formaþi-
une în care a fost înscrisã este PNL, de
unde a fost exclusã.
Codul portocaliu
de inundaþii pe Dunãre,
prelungit pânã astã-searã

Râul Crasna se aflã, pânã astãzi la
ora 20.00, sub cod portocaliu de inun-
daþii în judeþul Satu Mare, zona aval de
Domãneºti, aceeaºi avertizare fiind men-
þinutã pe Dunãre, în judeþele Mehedinþi,
Dolj, Olt ºi Teleorman, potrivit actuali-
zãrii unei avertizãri emise de Institutul
Naþional de Hidrologie ºi Gospodãrire
a Apelor (INHGA). Astfel, în intervalul
luni, ora 17.00 - marþi, ora 20.00, râul
Crasna se aflã sub cod portocaliu în ju-
deþul Satu-Mare. Tot prin noua averti-
zare, se aflã sub cod galben râul Tur -
aval Cãlineºti Oaº (judetul Satu Mare),
Criºul Negru - sector aval Talpoº (jude-
þele Bihor ºi Arad), cursul inferior al Cri-
ºului Alb (judeþul Arad), Bega Veche, Ti-
miºul inferior ºi Bârzava - aval Partoº
(judeþul Timiº). De asemenea, tot pânã
astãzi la 20.00 se menþine codul porto-
caliu pe Dunãre, pe sectorul aval Porþi-
le de Fier - Zimnicea (sector îndiguit aval
Gruia), din judeþele Mehedinþi, Dolj, Olt
ºi Teleorman, potrivit INHGA.

Preºedintele PDL, Vasile Blaga,
a declarat, ieri, cã Miºcarea Po-
pularã este „o construcþie fãcutã
la nervi” ºi s-a arãtat deranjat de
faptul cã aceastã fundaþie de cen-
tru-dreapta criticã PDL ºi nu USL.
Întrebat cum vede colaborarea cu
Miºcarea Popularã ºi situaþia în
care aceastã fundaþie ar avea un
candidat pentru prezidenþiale, Bla-
ga a rãspuns cã nici nu i-ar fi po-
menit numele acestei „construc-
þii” dacã nu ar fi fost întrebat de
ziariºti. „Nu mã deranjeazã decât
un singur lucru: spune liderul
acestei construcþii - construcþie,
sã fim serioºi, fãcute la nervi -
pentru cã nu ºi-a gãsit sã critice
acolo USL-ul, dacã tot este o fun-
daþie de centru-dreapta, critica
PDL-ul, cã PDL are criterii de in-
tegritate, dar nu a avut criterii de
competenþã. Pãi pe scenã erau trei
miniºtri propuºi de PDL, susþinuþi
de PDL, care acum sunt consilieri
prezidenþiali, respectiv domnul Fu-
neriu (n.r. – Daniel Funeriu, fost

Blaga: Miºcarea Popularã,
fãcutã la nervi, criticã PDL

în loc sã critice USL

Deputatul Mârza, care a votat
la douã mâini, rãmâne,

deocamdatã, nepedepsit
ministru al Educaþiei), domnul Drã-
goi (n.r. – Bogdan Drãgoi, fost mi-
nistru de Finanþe) ºi domnul Lãzã-
roiu (n.r. – Sebastian Lãzãroiu,
fost ministru al Muncii). Atunci am
avut criterii?”, a punctat Blaga. Pre-
ºedintele Miºcãrii Populare, Mari-
an Preda, a declarat, duminicã, în
conferinþa de presã prilejuitã de lan-
sarea fundaþiei, cã Traian Bãsescu
este „tatãl” spriritual al organiza-
þiei. Întrebat dacã a primit semnale
dinspre PDL pentru înscrieri în fun-
daþie, Marian Preda a rãspuns cã
aceastã formaþiune face parte din
lista de partide de care membrii
Miºcãrii Populare s-au sãturat.
„PDL-ul este parte din clasa politi-
cã. PDL, de exemplu, este, cred,
singurul partid politic care a avut
niºte criterii de integritate, dar PDL
nu a avut criterii de competenþã în
promovarea internã. Poate ºi de
asta s-a ajuns la situaþia de la ulti-
mele alegeri. PDL-ul intrã în lista
noastrã de partide de care ne-am
sãturat”, a spus Preda.

Traficul de autocamioane de peste 10
tone pe podul Giurgiu-Ruse va fi reluat pe
13 aprilie, a informat ieri Agenþia Rutierã
din Bulgaria, printr-un comunicat de presã
transmis Agerpres. De la aceastã datã,
traficul greu se va efectua pe o singurã
bandã în ambele sensuri pânã la sfârºitul
lunii mai, când trebuie sã se încheie
lucrãrile de reparare de urgenþã. Duminicã
searã, autoritãþile bulgare au interzis
traficul de camioane de peste 10 tone pe
podul Giurgiu-Ruse, ca urmare a apariþiei
unei gropi uriaºe, cu dimensiuni de un
metru pe 80 de centimetri, în partea
bulgarã a podului. Potrivit presei bulgare,

Traficul greu pe Podul Prieteniei va fi reluat pe 13 aprilie

Liderul deputaþilor PSD, Marian
Neacºu, a declarat ieri cã deputatul PSD
Gavril Mîrza a fãcut „o greºealã regre-
tabilã” sau o „neglijenþã” atunci când a
votat la douã mâini în plen, arãtând cã
la ºedinþa grupului va recomanda de-
putaþilor social-democraþi sã se abþinã
de la astfel de gesturi. „În acest caz a
fost o greºealã absolut regretabilã în
cazul colegului nostru (...). Greºeala
pleacã de la urmãtorul lucru: cã este o
chestiune absolut inutilã faptul cã aveam
de trecut un proiect cu 260 de voturi
sau cu 259 de voturi, în condiþiile în
care erau necesare doar 206 voturi. Deja
este un gest inutil”, a explicat Neacºu.
El a adãugat cã, personal, considerã cã
ar trebui înãsprite pedepsele pentru vo-
tul multiplu, dar cã îi este greu sã opi-
neze pânã unde. „Vom discuta în Co-
misia de statut ºi în Comisia de regula-
ment. Aceastã practicã a votului multi-
plu ar fi bine sã fie întreruptã în Parla-
mentul României”, a decretat Neacºu.
Cu toate astea, Biroul Permanent al
Camerei Deputaþilor a decis, ieri, sã re-
întoarcã la Comisia juridicã, pentru o

sãptãmânã, raportul care propunea
sancþionarea deputatului Gavril Mârza
pe motiv cã a votat la douã mâini la o
ºedinþã de plen, în numele colegului sãu
Eugen Bejinariu, folosind cartela de vot
a acestuia, a anunþat liderul grupului
PSD, Marian Neacºu. Decizia a fost
luatã din douã considerente: pentru cã
existã prevederi contradictorii în legea
Statutului parlamentarilor ºi în regula-
mentul Camerei, ºi pentru cã decizia
Curþii Constituþionale interzice sancþio-
narea cu întreruperea mandatului. Ra-
portul Comisiei juridice a fost elaborat
în ºedinþa din 26 februarie, pe baza se-
sizãrilor fãcute de Institutul pentru Po-
litici Publice, care solicita sancþionarea
deputaþilor Mîrza ºi Bejinariu pentru
faptele sãvârºite în ºedinþa de plen din
20 februarie 2013. Deputatul PSD de
Suceava Gavril Mîrza a declarat, ieri,
pentru corespondentul Mediafax, cã îºi
asumã rãspunderea pentru faptul cã a
votat ºi în numele deputatului Eugen
Bejinariu, spunând cã a încãlcat Regu-
lamentul ºi cã va primi sancþiunea ce
va fi stabilitã în acest caz.

resturi de beton au cãzut pe calea feratã
ce trece pe sub ºosea, fiind deteriorate
atât carosabilul, cât ºi placa de beton a
podului. Agenþia Rutierã recomandã ca,
pânã la 13 aprilie, vehiculele de marfã sã
foloseascã celelalte puncte de trecere a
frontierei între cele douã þãri - cele
terestre din Dobrogea sau feriboturile pe
Dunãre. Pe teritoriul românesc, autoca-
mioanele sunt redirecþionate cãtre celelalte
puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria,
respectiv Vama Veche sau Negru Vodã în
judeþul Constanþa, Zimnicea sau Turnu
Mãgurele în judeþul Teleorman, Calafat ºi
Bechet în judeþul Dolj.
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Nãvalã la urcare
Când ai fi crezut cã ºi-a aban-

donat cãlãtorii, ºiroind de apã pe
un peron neamenajat, un exemplar
din parcul auto al RAT Craiova ni-
mereºte punctul de îmbarcare.
Craiovenii aleargã sã-ºi rupã picioa-
rele ºi hainele de pe ei. Înãuntru e
duhoare. Orice om normal ar face
cale întoarsã fugind de mirosul
îmbâcsit al huselor ºi miasma di-
fuzã de urinã de pe jos. Craiovenii
nu fac însã lucrul acesta pentru cã
trebuie sã ajungã la ser-
viciu. Dacã mai prind
un loc pe scaune e sta-
rea de perfecþiune pe
care o pot avea. Auto-
buzul e totuºi prea mic,
aºa cã sunt destul de
mulþi ghinioniºti care îºi
lungesc mâinele dupã o
barã de sprijin.

Numãrând
pe un picior

Sunetul metalic al
compostoarelor vechi
se aude dupã fiecare
staþie. Deºi merg în-
ghesuiþi ca niºte sardi-

Ploua infernal ºi noi ...cãlãtoream cu RAPloua infernal ºi noi ...cãlãtoream cu RAPloua infernal ºi noi ...cãlãtoream cu RAPloua infernal ºi noi ...cãlãtoream cu RAPloua infernal ºi noi ...cãlãtoream cu RAT Craiova!T Craiova!T Craiova!T Craiova!T Craiova!
O dimineaþã ploioasã într-o sta-

þie RAT Craiova e suprema lec-
þie de rãbdare pe care craiovea-
nul de rând o învaþã de fiecare
datã pe propria piele. Nu e prima
datã când iese din bloc cu dorin-
þa ca autobuzul vechi, care mer-
ge cu viteza unui melc chiar ºi în
zilele lui bune, sã vinã totuºi mai
repede. Staþia de aºteptare nu a

fost niciodatã ºi nu o gãseºte nici
acum când toarnã cu gãleata. Sub
straºina unui chioºc de ziare, alþi
cãlãtori cu bilete în buzunare,
dar fãrã umbrele se înghesuie
unii în alþii pentru a se feri de
stropii de ploaie care cad parcã
în ciudã. Minutele trec, bãlþile
cresc pe trotuare ºi autobuzul tot
nu apare.

ne, craiovenii perforeazã biletul,
oferind cei 2 lei pentru cãlãtoria
aceasta. Nu conteazã cã merg într-
un picior ºi coboarã stâlciþi de
coatele pe care le suportã în sto-
mac. Important e sã ajungã la sluj-
bã ºi, dacã se poate, mai repede.
Semafoarele cu secunde intermi-
nabile sunt ca niºte insuliþe salva-
toare spre care autobuzele alear-
gã ca sã-ºi tragã sufletul. Prin
geamurile cu umbre de praf ºi
stropi de noroi, cãlãtorii urmãresc
doar cu nerãbdare numãrãtoarea

inversã. Ei sunt cei care ar vrea
un pic mai multã vitezã, dar bã-
trânul autobuz abia se târãºte.

O plãcuþã
pe care scrie ...
staþie!

În Craiova sunt câteva staþii de
autobuz ºi doar unele - vreo 20,
susþin autoritãþile - sunt acoperite.
Adicã mai aduc a staþii. ”Unele au
doar plãcuþa aceea pe care scrie
cã acolo este o staþie”, recunoaº-
te, ironic, Radu Preda. Noul direc-
tor al RAT Craiova îi compãtimeº-
te pe craioveni ºi doar atât. Spune
cã nu poate sã schimbe lucrurile
cât ai bate din palme ºi, în toatã
afacerea asta, cea mai pãguboasã
e ploaia. ”Mãcar sã fi fost niºte
acoperiºuri, dar nu le avem nici pe
acestea. Dar avem discuþii cu niº-
te firme de publicitate care sã le
amenajeze, iar ele sã îºi facã re-
clamã. Deci o sã fie mi bine din
punctul acesta de vedere”.

Automatele
lipsesc cu
desãvârºire

C r a i o v e n i i
aceºtia plouaþi
sunt clienþii care
aduc bani, mulþi,
puþini, pânã la
urmã atâþia câþi
sunt, la RAT Cra-
iova. În ciuda con-
diþiilor umilitoare,
mulþi aleg sã cir-
cule cu regia loca-
lã ºi cumpãrã câte
un top de bilete.
Fidelitatea ºi rãb-
darea le sunt rãs-
plãtite, de cele mai
multe ori, cu o
dozã de cinism.

Oricât ar alerga, nu li oferã ºansa
de a cumpãra bilete. Casele în stil
dugheanã au fost ridicate pe sus ºi
înlocuite cu automate pentru tiche-
te. Au funcþionat un timp ºi au dis-
pãrut ºi ele. ”Le-am inventariat ºi
acum le reparãm pe toate. Dupã
ce sunt gata, le lipim din nou in-
strucþiunile de folosire ºi le mon-
tãm în staþii. O sã le conectãm la
reþea ºi le dãm drumul”, spune noul
director.

ªoferii refuzã sã
mai vândã bilete

Automatele pentru bilete adu-
ceau un profit de 1 miliard de lei.
În ultimul timp, angajaþii spun cã
abia dacã mai strângeau câte
100.000 de lei. Cât îi priveºte pe
ºoferi, nici ei nu mai acceptã în
ruptul capului sã le vândã cãlãtori-
lor un amãrât de bilet. ”Eu am avut
o discuþie cu ei în sensul sã încea-
pã sã dea din nou bilete la cãlãtori.
Am vrut sã aplicãm iar sistemul
vechi, dar se pare cã nu prea mai
doresc sã facã acest lucru. Am
vorbit ºi cu membrii de sindicat dar
tot nu am ajuns la nici o înþelegere
pânã acum. Aceastã muncã în plus
presupune responsabilitate pentru
cã, dupã traseu, trebuie sã vinã ºi
sã depunã banii în casierie. Tot
pentru a-i stimula, eu am propus
sã li se dea o sumã mai mare pen-
tru biletele vândute, dar nici aºa nu
am reuºit sã îi conving”.

ªi totuºi blatul
va fi învins

Un ºofer încasa, în timpul când
presta ºi aceastã activitate, 15 lei

pentru un top de 100 de bilete vân-
dute. Noua conducere a propus sã
se mãreascã aceastã sumã la 20
de lei. ”Noi facem simulãri pe mai
multe variante sã vedem cum este
mai bine de acþionat. Este în dis-
cuþie ºi introducerea taxatoarelor
pe autobuze ca sã nu mai cãlãto-
reascã nimeni fãrã bilet. Atunci
vom proceda ºi noi exact ca la fir-
ma concurentã, vom vinde bilete-
le pe loc ºi nimeni nu o sã mai poa-
tã spune cã nu a avut de unde sã-
ºi procure tichetul. Ba mai mult,
nici nu o sã poatã sã urce în mijlo-
cul de transport în comun”, a
anunþat Radu Preda, cu nonºalan-
þã, sosirea taxatoarelor în autobu-
zele regiei.

O panã de 10
milioane de euro

Perspective bune nu sunt, ºi
asta pare sã fie cea mai proastã
veste. Conducerea RAT Craiova
susþine cã prioritatea este achita-
rea datoriilor, de aproape 10 mili-
oane de euro, investiþiile fiind lã-
sate pe seama mai-marilor Primã-
riei. ”Sunt facturi neplãtite din
2010. Numai pentru achiziþia de
piese trebuie sã dãm o sumã de
1,5 milioane de euro. Restul in-
vestiþiilor le va face Primãria”, a
declarat Radu Preda. Autoritãþile,
în postura de unici investitori pen-
tru RAT Craiova, au gãsit de cu-
viinþã sã mai taie din bani. Cele 7
miliarde de lei au rãmas 4 miliar-
de ºi, cu acestea, vor fi cumpã-
rate autobuze noi. Când ºi câte,
asta mai rãmâne de vãzut.

LAURA MOÞÎRLICHE

Duminicã, 7 aprilie, a fost inau-
gurat terenul artificial de minifotbal
al ºcolii din satul Ciupercenii Vechi.
La acest eveniment au participat per-
sonalitãþi locale : primarul mun. Ca-
lafat, domnul Mircea Guþã,  vicepri-
marul, domnul Doru Mituleþu, ma-
nagerul ªcolii “Gheorghe Brãescu”,
doamna Maria Bãlan ºi un grup de
cetãþeni din comunã.  Dupã tãiere
panglicii,  preotul satului a oficiat o
slujbã de sfinþire, pomenind pe cei
care ºi-au adus aportul la finalizarea
proiectului. Primarul mun. Calafat a

Teren artificial de minifotbal
în satul Ciupercenii Vechi

declarat cã ºi-a adus aminte cu aceas-
tã ocazie de perioada copilãriei în
care juca fotbal pe un teren impro-
vizat cu porþi vechi, fãrã plasã. Dom-
nia sa a mulþumit viceprimarului  care
s-a implicat în mod direct în  reali-
zarea acestui proiect la standarde eu-
ropene. Terenul beneficiazã ºi de
nocturnã, putând fi folosit dupã în-
cheierea cursurilor ºi de alþi iubitori
ai sportului cu balonul. Acest tip de
gazon este montat pe un strat de
pietriº tasat cu o pantã de 1 la mie,
pentru a nu acumula apa rezultatã în

urma ploilor,  putând fi folosit în ori-
ce fel de condiþii meteo ºi în orice
anotimp. Cei care vor dori sã închi-
rieze pentru o orã vor plãti suma de
10 lei, adicã pentru 10 jucãtori se va
plãti pe jucãtor doar un leu, banii în-
casaþi urmând a intra în contul ºco-
lii.  Meciul ianugural s-a disputat în-
tre echipa formatã din angajaþi ai pri-
mãriei ºi cetãþeni ai satului, scorul
final fiind în favoarea echipei primã-
rie care a câºtigat la o diferenþã de 4
goluri.

CRISTIAN RUDÃREANU
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Poliþiºtii din cadrul IPJ Dolj – Ser-
viciul de Investigaþii Criminale, sub
coordonarea procurorilor DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, au fã-
cut, ieri dimineaþã, nouã percheziþii
domiciliare în Craiova, la locuinþele
unor elevi ai Liceului Teoretic „Henri
Coandã”. Acþiunea a fost organiza-
tã în dosarul deschis luna trecutã,
dupã izbucnirea scandalului „Sex în
balon” de la unitatea de învãþãmânt.
Anchetatorii spun cã s-au fãcut per-
cheziþii la elevi suspectaþi cã ar fi
distribuit filmuleþele pornografice
care îi au drept protagoniºti pe doi
elevi de clasa a VIII-a ºi o elevã de
clasa a IX-a de la Liceul Teoretic
„Henri Coandã”. În urma descinde-
rilor au fost ridicate calculatoarele,
laptop-urile, telefoanele mobile ºi
suporturile optice de informaþii gãsi-
te, toate acestea urmând sã fie supu-
se percheziþiilor informatice. Potrivit
procurorilor, între cei ridicaþi pentru
audieri s-a aflat ºi unul dintre cei doi
elevi de clasa a VIII-a, care a
„prestat” pe terenul de sport acope-
rit cu balon al unitãþii de învãþãmânt,
întrucât partea vãtãmatã a declarat
cã a fost ºantajatã sã întreþinã din
nou raporturi sexuale ca sã nu ajun-
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Crimina-
le, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, au descins, ieri dimi-
neaþã, la nouã locuinþe din Craiova, aparþinând
unor elevi suspectaþi de pornografie infantilã.
Este vorba despre cei care ar fi fost implicaþi în
distribuirea filmuleþelor porno ai cãror protago-
niºti au fost doi elevi de clasa a VIII-a ºi o elevã
de clasa a IX-a de la Liceul Teoretic „Henri
Coandã” care au întreþinut relaþii sexuale pe

baza sportivã a ºcolii ºi s-au filmat. Elevii, cu
vârste cuprinse între 14 ºi 16 ani, au fost au-
diaþi, în prezenþa pãrinþilor, dar ºi a avocaþilor,
la sediul DIICOT Craiova, iar oamenii legii spun
cã trebuie fãcute percheziþiile informatice ale cal-
culatoarelor ºi laptop-urilor ridicate în urma des-
cinderilor pentru completarea probatoriului în
dosar. Scandalul sexual de la „Henri Coandã”
i-a costat posturile pe directorul Mihai Dragu ºi
pe adjunctul sãu, Marius Tiþa.

gã filmuleþe cu ea pe Internet.
„Au fost fãcute 9 percheziþii în

acestã dimineaþã, în Craiova, într-
un dosar în care ne-am sesizat din
oficiu cu privire la pornografie in-
fantilã. În urma descinderilor s-au
ridicat mai multe calculatoare ºi
suporturi optice de informaþii care
urmeazã sã fie supuse unor perche-
ziþii informatice. În aceastã cauzã
vorbim de spre 9 tineri, cu vârste
cuprinse între 14 ºi 16 ani, învi-
nuiþi de pornografie infantilã, unul
dintre ei fiind cercetat ºi pentru
ºantaj. Partea vãtãmatã a reclamat
cã ar fi fost ºantajatã cã, dacã nu
întreþine un nou raport sexual, fil-
muleþe cu ea vor fi postate pe In-
ternet. Cert este cã a fost vorba
despre raporturi sexuale consimþi-
te, nicidecum despre viol. În plus,
existã indicii de existenþã a unei
persoane din alt liceu care ar fi
comandat filmuleþele, însã sunt
doar indicii, astfel cã trebuie sã
vedem ce va rezulta din probato-
riu”, ne-a declarat procurorul-ºef al
DIICOT – Serviciul Teritorial Craio-
va, Adrian Glugã. Dupã ce au fost
cu toþii audiaþi, elevii au fost lãsaþi
sã plece acasã.

Conducerea liceului, destituitã
dupã scandal

Reamintim cã, pe 20 martie a.c., a
izbucnit un scandal de proporþii la

Liceul Teoretic „Henri Coandã” din
Craiova, dupã ce s-a aflat cã doi bã-
ieþi ºi o fatã, elevi în clasa a VIII-a,
respectiv a IX-a, la unitatea de în-
vãþãmânt, au întreþinut raporturi se-

xuale pe terenul de sport, care este
acoperit cu balon. Elevii s-au ºi fil-
mat în timpul „prestaþiei” ºi totul a
ieºit la ivealã dupã ce fata implicatã
în incident a sesizat conducerea cã

printre colegii ei circulã filmuleþe în
care este înregistratã fãcând sex. A
fost demaratã o anchetã internã cu
privire la aceste fapte, însã nu s-au
mai putut gãsi nici un fel de înregis-
trãri ale materialelor pornografice.
Aºa au ajuns însã profesorii sã afle
cã cei trei elevi care au întreþinut
raporturi sexuale pe terenul de sport
nu sunt la prima faptã de acest gen,
anterior fãcând acelaºi lucru la lo-
cuinþa unuia dintre cei doi bãieþi de
clasa a VIII-a. ªi atunci copiii s-ar fi
filmat cu telefonul mobil. „Protago-
niºtii” au fost chemaþi la director ºi
au recunoscut, în faþa pãrinþilor, ceea
ce au fãcut.

Pe 27 martie, Mihai Dragu ºi Ma-
rius Tiþa, directorul, respectiv direc-
torul adjunct de la  Liceul Teoretic
„Henri Coandã” au fost destituiþi de
conducerea ISJ Dolj, ca urmare a
acestui scandal.

Eveniment nefericit, ieri, la Jude-
cãtoria Craiova. Un bãrbat de 65 de
ani, din Craiova, Gheorghe ªerbãnes-
cu, parte într-un proces civil, a murit
în sala de ºedinþe nr. 3 a instanþei.
Evenimentul i-a bulversat pe toþi cei
aflaþi în salã, mai ales cã s-a petrecut
brusc, iar bãrbatul nu s-a certat cu
nimeni. Din câte se pare, la începutul
ºedinþei de judecatã, când preºedin-
ta completului de judecatã a strigat
dosarele, iar el a venit în faþã, a apu-

Un craiovean de 65 de ani a murit, ieri,
într-una din sãlile de judecatã de la Judecã-
toria Craiova. Bãrbatului, care avea calitate
de pârât într-un dosar civil, i s-a fãcut, brusc,
rãu în timp ce discuta cu preºedinta comple-
tului de judecatã. A fost chematã o ambulan-

cat sã spunã cã îºi cere scuze pentru
lipsa unor documente ºi cã se simte
rãu ºi a cãzut din picioare. A fost che-
matã o ambulanþã, sala de ºedinþã a
fost evacuatã, iar medicii au încercat
sã-l resusciteze mai bine de jumãtate
de orã, însã fãrã nici un rezultat, fiind
declarat decesul craioveanului, la ora
11.10. La faþa locului a ajuns ºi un
echipaj de la Secþia 1 Poliþie Craiova,
oamenii legii constatând cã nu sunt
suspiciuni cu privire la deces, mai ales

cã bãrbatul era cunoscut cu afecþi-
uni cardiace, întrucât suferise ante-
rior o intervenþie chirurgicalã pe cord.
Reprezentanþii instanþei de judecatã
spun cã nu a fost vorba despre nici o
discuþie contradictorie la care sã fi
luat parte bãrbatul ºi nici nu a fost
audiat de instanþã, astfel cã nu se
pune problema de emoþii puternice.

„Am fost informat cã la ºedinþa
din sala nr. 3, în jurul orei 09.30, s-a
întâmplat un eveniment nefericit, în
sensul cã o persoanã a decedat. Din
câte am înþeles, preºedinta comple-
tului de judecatã a deschis ºedinþa, a
anunþat dosarele care se amânã, iar
persoana respectivã a venit în faþã
sã-ºi cearã scuze pentru cã nu a tri-
mis la timp un înscris. Nu a fost vor-
ba despre nici un conflict, nici cu pre-
ºedinta, nici cu altcineva. În timp ce
îºi cerea scuze, nefiind asistat de
apãrãtor, a spus cã-i e rãu. Preºedin-
ta completului de judecatã a suspen-
dat ºedinþa, a fost chematã ambulan-
þa, însã ºtiþi cã a decedat. Persoana
respectivã avea calitate de pârât într-
un proces civil”, ne-a declarat Marin
Mihai, vicepreºedinte ºi purtãtor de
cuvânt al Judecãtoriei Craiova.

þã, medicii au încercat mai bine de jumãtate
de orã sã-l resusciteze pe bãrbat, însã în cele
din urmã s-a declarat decesul sãu, cauza fi-
ind un stop cardio-respirator. Bãrbatul era
cunoscut cu afecþiuni cardiace, fiind chiar ope-
rat pe cord.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
sâmbãtã seara, în jurul orei 23.00, in-
spectorul principal Bogdan ªtocîþã, de
la Compartimentul de Investigaþii Cri-
minale al Secþiei 1 Poliþie Craiova, în
timp ce circula, la volanul autoturis-
mului personal, marca Skoda, la sensul
giratoriu de la intersecþia strãzilor „Ca-
racal” ºi „Henri Coandã”, a fost impli-
cat într-un accident de circulaþie. Ofi-
þerul de poliþie a pierdut controlul di-
recþiei de mers, pe fondul consumului

Ofiþer al IPJ Dolj, bãut la volan,
implicat într-un accident rutier

de alcool, ºi a lovit trei autoturisme -
douã taxiuri ºi autoturismul unui loca-
tar, care era parcat în zonã. Toate trei
autoturismele au fost avariate ºi un ta-
ximetrist a fost rãnit uºor la un picior.
La faþa locului au ajuns poliþºtii de la
Biroul Rutier Craiova, care l-au testat
pe colegul lor cu aparatul etilotest, con-
statând cã avea o concentraþie de 0,91
mg/l alcool pur în aerul expirat. „Poli-
þistul a recunoscut cã el era la volan, a
fost condus la Spitalul Clinic Judeþean

de Urgenþã Craiova pentru re-
coltarea probelor biologice, pe
numele sãu fiind întocmit do-
sar penal pentru conducerea
unui autovehicul sub influenþa
bãuturilor alcoolice. Comanda
Inspectoratului de Poliþie Dolj
a declanºat cercetarea preala-
bilã a ofiþerului, în acelaºi timp
fiind sesizat ºi Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Craiova”,
ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj. De
ieri, Bogdan ªtocîþã a intrat în
concediu.

Un ofiþer al IPJ Dolj este cercetat de conducerea unitãþii întrucât, bãut fiind,
la volanul autoturismului personal, a provocat un accident sâmbãtã searã.

Poliþistul, care avea o concentraþie de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, a
lovit trei autoturisme, o persoanã fiind rãnitã uºor. Reprezentanþii IPJ Dolj au
declarat cã ofiþerul, care activeazã la Secþia 1 Poliþie Craiova ºi era în timpul

liber, este acum cercetat prealabil ºi cã a fost sesizat, în cauzã, ºi Parchetul de
pe lângã Curtea de Apel Craiova. De ieri, poliþistul a intrat în concediu.
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S-a născut la 13 octombrie 1925,
la Grantham, în Lincolnshire, sub
numele de Margaret Hilde Roberts
şi s-a stins din viaţă ieri, la vârsta de
87 de ani. De la buncii săi, unul ga-
lez, altul irlandez, a moştenit gustul
pentru discuţii şi temperamentul de
luptător. Şcoala privată, lecţiile de
pian, lecturile obligatorii la bibliotecă
şi cele două servicii religioase dumi-
nica au contribuit la o educaţie ele-
vată. Tatăl său, Alfred Roberts, con-
silier municipal foarte implicat în via-
ţa comunităţii, în cele din urmă pri-
marul din Grantham, îi va transmite
gustul pentru binele public, dar şi
preceptele sale morale, cărora le va
rămâne fidelă toată viaţa: integritate,
loialitate, perseverenţă, importanţa
responsabilităţii individuale, refuzul
oricărei extravaganţe şi dragostea de
muncă. Prin strădania sa va obţine
o bursă la colegiul Somerville, din
Oxford, unde va fi răsplătită cu o
diplomă în chimie şi una în literatura
de specialitate. Îşi arată preferinţa
pentru Kipling şi se conectează la
lectura unei colecţii de 30 de volu-
me. Dintre alte lecturi mai puţin ro-
manţate o fascinează în special lu-

MIRCEA CANŢĂR

I se spunea “Doamna de Fier!
crarea lui Fredrich Von Hayek „Dru-
mul spre servitute”, această Biblie a
neoliberalismului economic. La Ox-
ford militează activ în asociaţia stu-
denţilor conservatori. Şi animalul po-
litic se afirmă în ea. Mediul social o
nemulţumeşte. Cercurile de artişti şi
scriitori îi sunt ostile şi, fără a o no-
minaliza, o desemnează „această fe-
meie”. Mult mai târziu, Universita-
tea din Oxford îi va refuza, ca un
ultim afront, titlul de Doctor Hono-
ris Causa, atribuit prin tradiţie tutu-
ror foştilor şefi de guvern. Între
1947-1951, Margaret lucrează ca
cercetător chimist, specialist în ma-
teriale plastice şi adezive. La 25 de
ani se prezintă drept candidat con-
servator la Dartford, a doua fortă-
reaţă a muncii în Kent. Eşuează în
1950-1951 onorabil, iar în decem-
brie 1951 se căsătoreşte cu Denis
Thatcher, „al doilea mare om al vie-
ţii sale”, divorţat, cu zece ani mai în
vârstă, moştenitorul unui atelier de
pictură, înainte de a conduce com-
pania petrolieră Burmah Castrol.
Moare în 2003. În 1951, Margaret
începe să studieze dreptul şi trei ani
mai târziu devine avocat specialist

în drept fisc al. În 1953, tânăra
doamnă Thatcher aduce pe lume doi
gemeni: Carol şi Mark, care vor de-
veni prioritatea vieţii de familie. Pri-
ma victorie în politică: 8 octombrie
1959, când intră în Camera Comu-
nelor. Va deveni, în Guvernul Ed-
ward Heath, ministru al Educaţiei,
dar în 1972 va fi considerată cea mai
nepopulară femeie a anului. Abia în
1975 câştigă prima bătălie majoră.
Se va remarca, între 1978-1979,
cînd Regatul Unit, paralizat de gre-
ve, se scufunda în anarhie şi dispe-
rare, ţara fiind considerată bolnavul
Europei. Din 4 mai 1979 devine pri-
ma femeie care conduce guvernul
într-o democraţie occidentală. Îna-
inte de a intra în Downing Street 10,
ea recită un citat atribuit Sfântului
Francisc Assisi: „Unde domneşte dis-
cordia, putem aduce armonia”. Timp
de 11 ani, lumea va trăi cu „Mag-
gie”.  Va fi unul din marii ac tori
politici ai anilor ’80, alături de Ro-
nald Reagan, Mihail Gorbaciov,
Helmut Kohl şi Francois Mitter-
rand. Acesta din urmă o admira cel
mai mult. Şi chiar dacă nu vorbeau
aceeaşi limbă şi nu s-au regăsit din

aces t motiv în tete-a-tete (între
patru ochi), chiar dacă totul îl fă-
cea să se afle la polul opus faţă de
această ingineră chimistă ultralibe-
rală, între ei s-a înnodat o relaţie
rară de seducţie şi de înţelegere.
Încă de la prima lor întâlnire, ea l-
a atras prin forţa ei de convingere
şi prin farmecul nedefinit. Jacqu-
es Attali, consilier al lui Francois
Mitterrand, susţinea că acesta ar
fi spus că „are ochii lui Stalin şi
vocea lui Marilyn Monroe”. După
alte surse, în locul lui Stalin apare
numele lui Caligula. Glasul său stri-
dent, în ciuda unor lecţii de dicţie
luate cu actorul Lawrence Olivier,
o particulariza. Între micile obi-
ceiuri: whisky cu gheaţă, ciocola-
tă şi vitamina B12, după patru ore
de somn cotidian. Conflictul din
Insulele Falkland, la 13.000 km de
coasta Angliei, reacţia dură în faţa
irlandezilor republicani, dar şi a
greviştilor, toate acestea comple-
tate prin măsuri economice care i-
au ieş it, prin marile privatizări -
peste 65 - între care Jaguar Bri-
tish Gaz, British Telecom, British
Airways, Rolls Royce, BP, British

Steel, Rover, producţia şi distribui-
rea apei şi electricităţii -  „antieu-
ropenismul” bine dozat, i-au adus
reputaţia de „Doamna de Fier”. De
o intransigenţă stupidă faţă de Junta
argentiniană, victoria din Atlanticul
de Sud aducându-i un triumf elec-
toral fără margini în 1983, când
conservatorii realizează cel mai bun
scor la Camera Comunelor după
1945. Participă la căderea comu-
nismului european, devine baronea-
să, cu un loc în Camera Lorzilor.
În 2004 asistă, la Washington, la
funeraliile prietenului său Ronald
Reagan, iar în 2007 acordă un in-
terviu, primul după cinci ani, la
BBC. În noiembrie 2009, la invita-
ţia premierului Gordon Brown, par-
ticipă la o recepţie în Downing
Street 10 pentru dezvelirea unui
portret al artistului Richard Stone.
Va mai reveni în 2010, la invitaţia
noului şef de guvern, conservato-
rul David Cameron, ocazia unui
rămas-bun definitiv de locul unde
cunoscuse marile bucurii ale vie-
ţii. (Surse: „Francois  Mitte r-
rand – aşa cum a fost”, de Jac-
ques Attali; „Le Monde”).

Congresul PSD va avea loc
la Sala Palatului, unde vor fi pre-
zenţi în jur de 4.200 de delegaţi
din întreaga ţară. Aceştia vor
trebui să aleagă preşedintele
partidului şi cei 16 vicepreşedinţi
(opt regionali şi opt naţionali).
Funcţia de secretar general va
avea atribuţii mai restrânse, nu
va mai fi ales la Congres, ci va
fi validat de Comitetul Executiv
la propunerea preşedintelui par-
tidului. Conform noului Statut al
PSD care va fi adoptat la Con-
gres, pesediştii vor avea două
categorii de vicepreşedinţi, de
regiuni şi naţionali.  Organizaţia
de femei are dreptul la patru re-
prezentante în Biroul Permanent
Naţional.

Congresul PSD şi
noutăţile actualului Statut

Congresul PSD din 19-20 aprilie
a.c., va aduce câteva noutăţi. Une-
le sunt legate de modalitatea de vot
a vicepreşedinţilor regionali şi na-
ţionali. Aceste funcţii, aşa cum este
normal, au declanşat o competiţie
internă . Singura  certitudine,  la
această oră, este că la funcţia de

preşedinte al PSD nu va candida
decât Victor Ponta. O altă noutate
este c ă preşedintele PSD, şi nu
numai, va fi ales pe baza unui sis-
tem de vot electronic. Pe surse au
început să apară şi numele celor
care vor fi viitorii vicepreşedinţi de
regiune ai PSD, dar şi cei naţionali.

Luptă strânsă pentru
funcţiile de vicepreşedinţi

Conform informaţiilor apărute
în presa centrală, pe regiuni situa-
ţia celor care îşi doresc să devină
vicepreşedinţi stă în felul următor:

 Regiunea
de Nord – Est

- cele mai mari şanse le are pri-
marul municipiului Iaşi – Gheor-
ghe Nichita.

 Regiunea
Sud-Est

- competiţia se va da între Gheor-
ghe Bunea Stancu şi Nicuşor Con-
stantinescu sau Radu Mazăre, în con-
diţiile în care Marian Oprişan şi Dan
Nica vor intra în competiţia pentru
vicepreşedinţi pe lista naţională.

 Regiunea Sud
- lupta se dă între preşedintele

Consiliului Judeţean Prahova, Mir-
cea Cosma şi preşedintele Consi-
liului Judeţean Ialomiţa Silvian Ciu-
percă. Preşedintele CJ Argeş, Con-
stantin Nicolescu, va candida pe
lista deschisă la nivel naţional.

 Regiunea
Sud-Vest

- îl va avea vicepreşedinte pe
Ion Prioteasa, preşedintele Consi-
liului Judeţan Dolj. Îşi mai doreşte
această funcţie  preşedintele Con-
siliului Judeţean Mehedinţi, Adrian
Duicu, dar şi  preşedintele PSD
Gorj, Ion Călinoiu.

 Regiunea
de Vest

- dacă senatorul Ilie Sârbu nu

va candida pentru o funcţie de vi-
cepreşedinte la nivel regional, în
competiţie va intra preşedintele
Cons iliului Judeţean Timiş, Titu
Bojin.

 Regiunea
Nord – Vest

- mai multe organizaţii îl susţin
pe Ioan Rus.

 Regiunea
Bucureşti – Ilfov

- favorit Robert Negoiţă, primar
Sector 3.

 Regiunea
Centru

- minis trul Apărării, Mircea
Duşa.

Lista naţională de vicepreşe-
dinţi favoriţi: Nicolae Bănicioiu,
Dan Şova, Titus Corlăţean, care
se pare că vor fi sprijiniţi chiar
dacă nu au în spate f iliale puter-
nice. Pentru aceeaş i funcţie ş i-
au mai anunţat intenţia de a can-
dida: Marian Oprişan, Constan-
tin Nicolescu, Dan Nica, Silvian
Ciuperc ă, Gheorghe Bunea Stan-
cu, Marian Vanghelie, Ion Câlea,
Ec aterina Andronescu, Rovana
Plumb, Lia Olguţa Vasilescu, Co-
rina Creţu ş i Constantin Niţă. Vor
câştiga primii opt în func ţie de
numărul de voturi obţinut. Tot la
Congres va fi adoptată o rezolu-
ţie privind fuziunea prin absorb-
ţie cu UNPR.

MARIN TURCITU
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Spectacolul „De la suflet pen-
tru suflet” s-a desfãºurat marþi, 2
aprilie a.c., începând cu ora
18.00, în sala Teatrului Liric „Ele-
na Teodorini” din Craiova. Bene-
ficiarii acestuia: persoanelor bol-
nave de autism. Mai exact, fon-
durile obþinute din vânzarea bile-
telor ºi donaþiile adunate în urnã,
în sumã totalã de 5.645 lei, au fost
donate Asociaþiei„Dincolo de au-
tism”. Pe afiº, Ansamblul Folclo-
ric „Maria Tãnase” din Craiova i-
a avut pe urmãtorii artiºti: Niculi-
na Stoican, Mariana Ionescu Cã-
pitãnescu, Petricã Mîþu Stoian,
Filuþa Bogdan, Marcu Nicolici,
Marius Mãgureanu, Lavinia Bîr-
soghe, Liliana Popa, Manuela
Motocu, Aneta ªiºu, Livia Celea,
Rãzvan Mãgureanu, Cristian Bã-
nãþeanu ºi Luiza Dumitra. Dintre
toþi, cel care nu a ajuns la specta-
col a fost Petricã Mîþu Stoian.

„N-a vrut sã-ºi justifice în nici
un fel absenþa la spectacolul”

Directorul Ansamblului Folc-
loric „Maria Tãnase” din Craio-

va, Oana Bicã, a declarat cã a
încercat sã afle de ce nu s-a pre-
zentat la spectacol Petricã Mîþu
Stoian, dar acesta nu a catidic-
sit sã îºi justifice în vreun fel ab-

senþa. “Am vorbit cu cu domnia
sa, dar  n-a vrut sã-ºi justifice
în nici un fel absenþa la specta-
colul caritabil «De la suflet pen-
tru suflet», oferit în sprijinul
copiilor bolnavi de autism. Tre-
buie precizat cã dumnealui ºtia
de acest spectacol ºi confirma-
se prezenþa. În acest sens, voi
convoca o ºedinþã de consiliu
artistic, sãptãmâna viitoare, pen-
tru a stabili mãsurile ce se im-
pun în acest caz”.

Prin lipsa de pe scenã a pus
într-o luminã proastã

un prestigios ansamblu
În realitate, problema nu este

cã artistul Petricã Mîþu Stoian
nu s-a prezentat la un eveniment
caritabil, de altfel un gest lãuda-
bil al organizatorilor, ci cã an-
gajatul Ansamblului Focloric
„Maria Tãnase” din Craiova nu
s-a prezentat la serviciu. Pentru
cã Petricã Mîþu Stoian este an-
gajat al acestei instituþii, aflate
sub ordinea municipalitãþii cra-
iovene”. Putea sã fie orice spec-
tacol. Atâta timp cât confirma-
se prezenþa, acesta trebuia sã fie
pe scenã. Ori prin lipsa sa a pus
într-o luminã proastã un presti-
gios ansamblu. Nu este posibil
ca oamenii sã creadã cã o insti-
tuþie serioasã pune pe afiº un

nume, ºi pe scenã nu mai apar
artiºtii respectivi. ªi nu înþeleg
de ce Petricã Mîþu Stoian ar dori
sã îºi batã joc de o instituþie cum
este Ansamblu Folcloric „Maria
Tãnsase” din Craiova, a cãrui
prestanþã nu i-a fãcut decât bine
carierei sale.

Puþin bun simþ
nu îi dãuneazã nimãnui

Nu credeam cã Petricã Mîþu
Stoian este vreun om cu carac-
ter ales, cu o þinutã moralã deo-
sebitã, care respectã tradiþiile
neamului românesc ºi este aple-
cat cu atenþie asupra probleme-
lor sociale din jurul sãu. Este un
cântãreþ de muzicã popularã
pânã la urmã, nu vreun savant.
Dar puþin bun simþ nu îi dãuneazã
nimãnui. Un lucru este însã cert,
Petricã Mîþu Stoian a dat odatã
cu oiºtea în gard. Dacã nu îi mai
convine sã mai presteze pentru
Ansamblul Folcloric „Maria Tã-
nase” din Craiova îºi poate da
demisia. Pentru gestul sãu de a
nu urca pe scenã la un specta-
colul al instituþiei unde este le-
gitimat, cei din conducerea  An-
samblul Folcloric „Maria Tãna-
se” din Craiova ºi consiliu artis-
tic trebuie sã ia mãsurile care se
cuvin cu Petricã Mîþu Stoian.

MARIN TURCITU

Marþi, 2 aprilie a.c., Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase”, în colaborare cu Primãria
municipiului Craiova ºi Teatrul Liric „Elena
Teodorini” ºi în parteneriat cu Asociaþia
„Dincolo de autism” au organizat spectaco-
lul umanitar „De la suflet pentru suflet”. Pe
lângã mulþi alþi artiºti de muzicã popularã,

pe afiºul spectacolului a figurat ºi Petricã
Mîþu Stoian. Care însã nu a mai apãrut la
eveniment! Deºi i s-a oferit ocazia sã îºi jus-
tifice absenþa de la spectacol, Petricã Mîþu
Stoian a refuzat. Nimic surprinzãtor! Poate
doar pentru cei care au crezut cã dacã ai voce
înseamnã cã ai ºi caracter.

De ce a dat Petricã Mîþu Stoian cu oiºtea-n gard

Cu aceastã ocazie, inspectorii CAS Dolj
au verificat modalitatea în care se acordã
serviciile medicale, corespondenþa între
serviciile solicitate pentru decontare de
furnizori ºi cele efectuate în mod real,
precum ºi modul în care au fost respec-
tate de furnizor condiþiile existente la mo-
mentul evaluãrii.

La cabinetele medicilor de familie s-au
efectuat 11 acþiuni de control, constatân-
du-se mai multe deficienþe. Spre exemplu,
au fost identificaþi pensionari care au bene-
ficiat nelegal de prescripþii medicale în ca-
drul Programului pentru compensarea cu
90% a preþului de referinþã al medicamen-
telor pentru pensionarii cu venituri realiza-
te numai din pensii de pânã la 700 lei pe
lunã. Aceºtia au declarat în scris cã nu au
alte venituri, deºi acest lucru s-a dovedit a
fi fals, în cele din urmã, ei figurând în evi-
denþele ANAF cu alte venituri impozabile.
Reprezentanþii Casei de Asigurãri de Sãnã-
tate Dolj au hotãrât ca, în acest caz, con-

travaloarea medicamentelor compensate cu
90% prescrise de medicii de familie pensi-
onarilor care realizeazã ºi alte venituri în
afara celor din pensii sã se recupereze de la
persoanele care au beneficiat ilegal de com-
pensarea suplimentarã de 40%.

Sancþiuni pentru medicii
care au comis nereguli

Potrivit reprezentanþilor CAS Dolj, trei
medici de familie au prescris medicamente
compensate 90% fãrã a solicita pacienþilor
cupon de pensie ºi declaraþii pe proprie rãs-
pundere privind veniturile realizate de aceº-
tia. Cadrele medicale au fost sancþionate cu
imputarea sumei reprezentând compensa-
rea de 40% din contravaloarea medicamen-
telor. Un alt medic de familie nu a folosit
formularele tipizate obligatorii prevãzute
pentru transferul pacienþilor pe lista pro-
prie, fiind sancþionat cu avertisment scris.

Tot cu ocazia controalelor din ultima
lunã, inspectorii CAS Dolj au constatat cã

unul dintre medici nu a respectat obligaþia
contractualã privind respectarea protocoa-
lelor de practicã pentru prescrierea, mo-
nitorizarea ºi decontarea tratamentului fi-
ind sancþionat cu avertisment scris ºi im-
putarea contravalorii medicamentelor pre-
scrise eronat. De asemenea, un alt medic
de famile a raportat consultaþii medicale la
domiciliul pacientului, care nu s-au regã-
sit în evidenþele primare, dispunându-se
mãsura recuperãrii contravalorii serviciu-
lui ºi diminuarea cu 10% a valorii punctu-
lui per capita, pentru luna în care s-a con-
statat deficienþa.

Concediile medicale,
luate la ochi de autoritãþi

Controalele CAS Dolj au ajuns ºi la fur-
nizorii de servicii clinice. S-a constatat cã
doi dintre aceºtia nu au respectat prevede-
rea contractualã conform cãreia sunt obli-
gaþi sã completeze corect ºi la zi formula-
rele privind evidenþele
obligatorii. Mai exact,
nu au folosit formula-
rele tipizate obligatorii,
iar serviciile medicale
consemnate în Regis-
trele de consultaþii nu
au cuprins examenul
clinic general, mane-
vrele specifice pe care
medicii le considerã
necesare, stabilirea
conduitei terapeutice
sau prescrierea trata-
mentului medical ºi
igieno-dietetic. În am-
bele cazuri s-a dispus

recuperarea contravalorii serviciilor medi-
cale respective ºi diminuarea cu 10% a ser-
viciilor medicale raportate.

Tot la capitolul deficienþe, inspectorii au
descoperit cã unul din medici nu a res-
pectat protocoalele de practicã pentru pre-
scrierea, monitorizarea ºi decontarea tra-
tamentului fiind sancþionat cu imputarea
contravalorii medicamentelor prescrise
eronat ºi cu diminuarea cu 30% a valorii
punctului pentru lunile în care s-au con-
statat deficienþele.

În ultima lunã au fost efectuate ºi trei
controale inopinate la furnizorii de servicii
medicale care au eliberat concedii medica-
le constatându-se cã au fost respectate pre-
vederile legale la emiterea acestora. Mai mult
decât atât, echipele de control au ajuns ºi la
domiciliile pacienþilor care beneficiazã de
concedii medicale, concluzia fiind cã aceº-
tia au fost prezenþi la adresele declarate.

RADU ILICEANU

În urma verificãrilor efectuate în ultima lunã, inspectorii Ca-
sei de Asigurãri de Sãnãtate (CAS) Dolj au descoperit deficien-
þe în cazul mai multor furnizori de servicii medicale. Echipele
de control au trecut pragul a nu mai puþin de 44 de cabinete ºi
unitãþi sanitare pentru a verifica în ce mãsurã sunt respectate
clauzele contractuale ºi legislaþia în vigoare. Pentru neregulile
constatate au fost aplicate o serie de sancþiuni.

Medici prinºi în ofsaid de inspectorii CAS DoljMedici prinºi în ofsaid de inspectorii CAS DoljMedici prinºi în ofsaid de inspectorii CAS DoljMedici prinºi în ofsaid de inspectorii CAS DoljMedici prinºi în ofsaid de inspectorii CAS Dolj
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Clienþii Millennium
Bank pot beneficia acum
de noul Credit de Nevoi
Personale fãrã garanþii cu
dobândã variabilã, al cã-
rui comision de analizã
este zero pentru cererile
aprobate pânã la 30 iunie
2013. Creditul este dis-
ponibil în lei la o dobân-
dã formatã din ROBOR
la ºase luni plus o marjã

de 6%, pentru clienþii care decid sã-ºi încaseze venitul lunar prin
bancã. Clienþii pot contracta un Credit de Nevoi Personale de pânã la
70.000 de lei ºi pot folosi suma fãrã a-i justifica destinaþia. Perioada
maximã a împrumutului este de 60 de luni. Clienþii mai beneficiazã ºi
de zero comision de administrare ºi de rambursare în avans ºi nu
trebuie sã suporte cheltuieli precontractuale aferente întocmirii dosa-
rului de credit. Persoanele care aplicã pentru un Credit de Nevoi Per-
sonale pot aduce pânã la doi co-debitori. Banca acceptã o gamã largã
de surse de venit, care include salarii, bonusuri, comisioane din vân-
zãri, venituri din participarea la consilii de administraþie ºi cenzori,
drepturi de autor, venituri din chirii, dividende, venituri din activitãþi
independente, diurne navigatori, alte diurne.

Millennium Bank oferã
un credit de nevoi personale
în lei cu marjã de 6%

Wizz Air, cea mai
mare companie low-fare,
low-cost din România ºi
din Europa Centralã ºi de
Est a anunþat astãzi o
nouã rutã, Bucureºti-Tel
Aviv ce va fi operatã ini-
þial de 3 pe sãptãmânã,
începând cu 15 iunie.
Reþeaua Wizz Air din
România constã în pre-
zent din 62 de rute, iar

datoritã expansiunii continue a companiei în zona de est, România
este mai accesibilã pentru turiºtii din est ºi din vest, în timp ce
tarifele scãzute Wizz Air permit familiilor din România sã continue
sã cãlãtoreascã atât pentru petrecerea timpului liber cât ºi din per-
spectiva locurilor de muncã. Dupã Ierusalim, Tel Aviv este cel mai
important centru economic ºi de business din Israel. Cu peste 2.5
milioane de turiºti anual, Tel Aviv a fost clasat în 2012 al 5-lea cel
mai vizitat oraº din Orientul Mijlociu ºi Africa. Plajele din Tel Aviv
joacã un rol major în promovarea oraºului, fiind adesea cotate ca
cele mai frumoase plaje din lume. Tel Aviv este recunoscut drept
oraºul care nu doarme niciodatã ºi o capitalã a distracþiei, datoritã
vieþii de noapte înfloritoare ºi a atmosferei tinereºti.

O nouã rutã, Bucureºti-Tel Aviv

Din 15 iunie, Wizz Air :

Tradiþionala ofertã de
primãvarã a BRD este ºi
în acest an prezentã la
întâlnire. Creditul de ne-
voi personale în valoare
de maximum 65.000 de
lei poate fi obþinut în ori-
care dintre unitãþile BRD
– Groupe Société
Générale ºi poate fi ram-
bursat în maximum
cinci ani. Cei care soli-
citã acest credit pânã pe
15 mai 2013 beneficiazã

de avantajele campaniei promoþionale la finalul cãreia se vor acorda
cinci premii de câte 15.000 de lei. În plus, clientul îºi poate defini, la
acordarea creditului, o perioadã de graþie parþialã de pânã la ºase
luni - nu neaparat consecutive - în care efortul lunar este diminuat.
De asemenea, clienþii care achiziþioneazã în aceeaºi perioadã un card
de credit Punct Card nu vor plãti comisionul de analizã a dosarului.
BRD acordã creditul Expresso pe o perioadã de maximum cinci ani
(inclusiv perioada de graþie). Dobânda fixã pentru acest tip de fi-
nanþare este de 7,25% pe an. Cu titlu de exemplu, DAE este de
14,76% la un credit de 15.000 lei.

BRD : Ofertã de primãvarã

BCR va derula, pânã pe 24
mai a.c., o campanie de pro-
movare a creditelor noi de ne-
voi personale - “Castigã-þi
creditul înapoi”. Banca ofe-
rã prin tragere la sorþi sãptã-
mânalã, 7 premii x valoarea
creditului Divers BCR. Eligibili
pentru tragerea la sorþi sunt
clienþii care contracteazã un
credit Divers ºi un card de cre-
dit. De asemenea, BCR va
acorda clienþilor care iau un
credit de nevoi personale cu
ipoteca 7 premii acordate prin
tragere la sorþi în valoare de
5.000 lei (net). Banii vor fi

acordaþi în contul curent al
clientului, tragerea la sorþi ur-
mând sã aibã loc pe 5 august
2013. „Este o prioritate pentru
noi îmbunãtãþirea relaþiei cu
clienþii noºtri, astfel continuãm
optimizarea procesului de acor-
dare de  credite. Ne-am con-
centrat pe simplificare ºi dupã

aplicarea noilor
prevederi privind
fiþa fiscalã, docu-
mentele solicitate
clienþilor rãmân în
continuare 3. Toto-
datã, nu percepem
comision de anali-
zã clientilor nostri
care fie îºi vireazã
sau aleg acum sã îºi
vireze salariile sau
pensiile la noi. Spe-
rãm sã ne ridicam
la nivelul aºteptari-
lor clienþilor noºtri
în perioada urmã-
toare, finanþând di-
versele lor nevoi:
amenajãri/remobi-
lãri în casã, cheltu-

ieli specifice sãrbãtorilor de
Paste sau neprevazute, precum
ºi reducerea obligaþiilor lunare
de platã prin refinanþarea cre-
ditelor etc.”, a declarat Roxa-

na Cristea, Sef Departament
Credite Negarantate, BCR.

“Împreunã schimbãm povestea”
Continuând ºirul poveºtilor

schimbate în bine, pe noua
platformã de comunicare a
bãncii, BCR lanseazã o nouã
campanie cu final fericit, de
data acesta pentru un produs
atractiv de creditare: DIVERS
BCR. „În continuarea platfor-
mei de comunicare “Împreu-
nã schimbãm povestea”, care
a fost bine primitã în piaþã, de
la lansarea sa, în luna februa-
rie, eroul zilelor noastre este
Harap Alb, care are nevoie de
bani pentru a-i îndeplini dorin-
þele domniþei sale, Fata lui Roº
Împãrat. Însã tânãrul face lu-
crurile altfel: lasat baltã de aju-
toarele sale Ochila ºi Setila

(adica bunica ochelaristã ºi
prietenul mereu însetat), el îºi
duce la bun sfârºit planurile
luand un credit DIVERS BCR.
Astfel, în loc sã treacã prin în-
cercãri imposibile în dorinþa de
a-i oferi iubitei sale un cadou
generos pentru casã, Harap
Alb rezolvã problema simplu ºi
astfel schimbã povestea. În
“mai bine”, desigur. Campania
este declinatã în TV, outdoor
tradiþional ºi de tranzit, online,
BTL ºi neconvenþional ºi adu-
ce în faþã creditul DIVERS
BCR, dar este ºi un motiv pen-
tru a reaminti clienþilor oportu-
nitãþile de creditare pe care
banca le oferã”, a declarat
Anca Rarãu, Director execu-
tiv Directia Marketing, BCR.

Banca Comercialã Românã (BCR)
lanseazã o campanie de promovare a cre-
ditelor noi de nevoi personale cu accent
pe accesibilitate ºi simplitate – dobândã
de la 13.5%, Zero comision de analizã
(pentru oricine îºî încaseazã salariul sau
pensia la BCR sau alege sã-ºi refinanþe-
ze creditele, cardurile de credit la BCR)

ºi asigurare de viaþã gratuitã. Banca so-
licitã numai 3 acte pentru acordarea cre-
ditului de nevoi personale fãrã garanþii:
adeverinþa de salariu, fiºa fiscalã/formu-
lar BCR ºi factura de utilitãþi sau talon
de pensie, decizie de pensionare definiti-
va ºi facturã de utilitãþi, în cazul venituri-
lor realizate din pensii.

“Castigã-þi creditul înapoi”“Castigã-þi creditul înapoi”“Castigã-þi creditul înapoi”“Castigã-þi creditul înapoi”“Castigã-þi creditul înapoi”
Pânã pe 24 mai :

BCR oferã posibilitatea
obþinerii aprobãrii creditelor
de nevoi personale ºi a car-
durilor de credit ºi prin tele-
fon, prin apelarea gratuitã a
InfoBCR (zilnic, între 8.00
ºi 22.00): 0800.801.BCR
(0800.801.227) sau prin
transmiterea unui SMS cu
textul “Credit” la 1780,
tarif normal.
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Facultatea de Administraþie
Publicã din cadrul SNSPA ofe-
rã douã specilizãri la licenþã:
administraþie publicã ºi admi-
nistraþie europeanã. În total
sunt 160 de locuri la buget ºi
220 la taxã. La masterat, can-
didaþii pot opta pentru studii
administrative europene, mana-
gementul sectorului public,
spaþiul public european ºi pu-
terea executivã ºi administra-
þia publicã pentru care existã,
în total, 108 locuri la buget. De
asemenea, mai existã ºi maste-
ratele executive: guvernare

Care sunt ofertele de la licenþãCare sunt ofertele de la licenþãCare sunt ofertele de la licenþãCare sunt ofertele de la licenþãCare sunt ofertele de la licenþã
ºi masterat la SNSPºi masterat la SNSPºi masterat la SNSPºi masterat la SNSPºi masterat la SNSPAAAAA

ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative (SNSPA) ºi-a prezentat
oferta educaþionalã în sãptãmâna 1-5 aprilie cu ocazia Zilelor Porþilor Deschise.

Instituþia pune la bãtaie 550 de locuri la buget la licenþã ºi 760 la taxã.

modernã ºi integrare europea-
nã, capacitate administrativã ºi
aquis comunitar, managemen-
tul afacerilor publice.

Facultatea de Comunicare ºi
Relaþii Publice oferã speciali-
zãri la licenþã în comunicare ºi
relaþii publice, psihologie ºi pu-
blicitate.  Pentru acestea exis-
tã 195 de locuri la buget ºi 220
la taxã. La masterat, tinerii pot
studia : managementul proiec-
telor, publicitate, comunicare ºi
relaþii publice, management ºi
comunicare în afaceri, comu-
nicare politicã, marketing poli-

tic ºi electoral, comunicare ma-
nagerialã ºi resurse umane, co-
municare audio-video.

La Facultatea de Manage-
ment, specializarea de licenþã
este management cu 35 de lo-
curi a buget ºi 100 la taxã.

Facultatea de ªtiinþe Politi-
ce oferã specializãrile sociolo-
gie, relaþii internaþionale ºi
ºtiinþe politice la licenþã cu 160
de locuri la buget ºi 220 la taxã.
La masterat, studenþii pot ale-
ge între teorie ºi analizã politi-
cã, politici, gen ºi minoritãþi,
politici publice ºi integrare eu-

ropeanã, management ºi guver-
nare, ºtiinþe politice, guverna-
re ºi societate, politici de dez-

voltare localã ºi regionalã, stu-
dii fundamentale în sociologie
ºi antropologie.

Liceul de Arte “Marin Sorescu”
din Craiova a gãzduit  în cursul
sãptãmânii trecute Olimpiada Na-

þionalã de Arte Vizuale, Arhitec-
turã ºi Istoria Artei, competiþie la
care au participat 421 de elevi din

toatã þara.
Olimpiada a fost o competiþie

individualã rezervatã elevilor ele-
vilor claselor a XI-a ºi a XII-a din
învãþãmântul preuniversitar de
artã, cu specializãri în arte plasti-
ce, arte decorative, arte ambien-
tale, arhitecturã ºi design, ºi con-
servare – restaurare bunuri cul-
turale, specializãri denumite gene-
ric, în termenii prezentului regu-
lament, arte vizuale precum ºi a
celor din învãþãmântul preuniver-
sitar teologic, cu specializarea
patrimoniu cultural – picturã de
icoane. Secþiunile competiþiei au
fost: secþiunea arte plastice, cu

secþiile: picturã de ºevalet, grafi-
cã, animaþie, sculpturã; secþiunea
arte decorative, cu secþiile: arte
monumentale, ceramicã, sticlã,
metal, tapiserie, arte textile-impri-
meuri-contexturi, modã; secþiunea
arhitecturã, arte ambientale ºi de-
sign, cu secþiile: arhitecturã, pro-
iectare ambientalã, scenografie ºi
design; secþiunea conservare –
restaurare bunuri culturale, patri-
moniu cultural – picturã de icoa-
ne: cu secþiile : restaurare – con-
servare ºi picturã de icoane ºi is-
toria artei ºi arhitecturii: reprezen-
tatã de disciplina cu acelaºi nume.
Olimpiada a fost organizatã pe

cinci secþiuni - Arte plastice, Co-
misia de jurizare a fost formatã
din 22 de profesori, dintre care
19 profesori universitari din cen-
tre din Cluj, Timiºoara ºi Bucu-
reºti. Trei elevi craioveni se regã-
sesc pe lista câºtigãtorilor la Olim-
piada Naþionalã de Arte. Este vor-
ba de  Andrei Vlãduþ - locul III
pentru lucrãrile de graficã, Dra-
goº Puiu - menþiune la categoria
Design, ºi Cãtãlina Anuþa - men-
þiune la categoria Icoane. Elevii cla-
saþi pe locurile I, II ºi III la Olim-
piadã vor fi admiºi fãrã examen la
Facultatea de Artã din Bucureºti.

ALINA DRÃGHICI

Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova
gãzduieºte astãzi, începând cu ora 9.00,
evenimentul “Franco Jobs- Locuri de
muncã pentru studenþii francofoni ºi
francofili”, organizat la nivel naþional de
Lectoratele de Limba Francezã din
România.

Aflat la cea de-a doua ediþie la Universi-
tatea din Craiova, Franco Jobs se va
desfãºura anul acesta sub forma unor

Franco Jobs la Universitate,
pentru studenþii francofoni ºi francofili

ateliere de inserþie profesionalã, organizate
de Lectoratul de Limba Francezã, în
colaborare cu Departamentul de Relaþii cu
Mediul Socio-Economic ºi Cultural,
Centrul de Consiliere ºi Orientare Profesio-
nalã ºi Departamentul de Relaþii Internaþio-
nale ale Universitãþii din Craiova. Prin
intermediul Franco Jobs se doreºte
facilitarea dialogului dintre tinerii absolvenþi
de studii francofone ºi agenþii de recrutare,

în vederea consilierii lor
ºi pentru prezentarea
unor propuneri de
oferte de locuri de
muncã adaptate pregãti-
rii profesionale a
participanþilor.

 La eveniment vor
lua parte reprezentanþi
ai site-ului de recruta-
re www.franco-
jobs.com, dar ºi
angajatori din toate
domeniile de activitate
din regiunea Oltenia
aflaþi în cãutarea de
personal francofon.

ALINA DRÃGHICI

Speak Your Mind! (Vorbeºte liber!) a ajuns
la cea de-a doua ediþie ºi se desfãºoarã în
perioada 8 aprilie – 17 mai. Proiectul se adre-
seazã elevilor de liceu ºi are ca scop aduce-
rea în atenþia acestora a diversitãþii culturale
la nivel global, prin participarea la cursuri
non – formale de educaþie culturalã, dar ºi
de limbi strãine.

Timp de ºase sãptãmâni, elevii vor parti-
cipa la cursuri susþinute de ºase stagiari
strãini din Italia, Israel, Ucraina, Filipine,

Grecia ºi Germania care îºi
vor prezenta cele mai im-
portante elemente tradiþio-
nale ale þãrii din care pro-
vin, într-un mod interactiv.
În cadrul cursurilor de edu-
caþie culturalã, participanþii
vor cunoaºte cinci subiec-
te definitorii ale fiecãrei cul-
turi, cum ar fi: istoria, obi-
ceiurile ºi mitologia, litera-
tura, muzica reprezentativã,
dar ºi cinematografia. Ele-
vii vor avea, de asemenea,
ocazia de a studia ºi limba
þãrii respective, participând
de douã ori pe sãptãmânã

la cursuri de gramaticã ºi vocabular. Astfel,
participanþii pot învãþa limba italianã, arabã,
rusã, englezã, greacã ºi germanã.

Pentru a completa ideea de internaþio-
nalism a proiectului, una dintre activitãþile
care vor avea loc va fi un Global Village,
un eveniment în care fiecare internaþional
îºi va reprezenta þara prin preparate culi-
nare specifice, obiecte tradiþionale, dar ºi
muzicã ºi dans.

ALINA DRÃGHICI

Începe cea de-a doua ediþie
a proiectului Speak your mind!

Premii la Olimpiada de Arte
pentru trei elevi craioveni

Premii la Olimpiada de Arte
pentru trei elevi craioveni
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pentru trei elevi craioveni
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Soprana Diana Ţugui
şi baritonul Sandor Balla,
în „Lucia di Lammermoor”

AFCN acordă finanţări nerambursabile pentru pro-
iecte editoriale, cu derulare în perioada cuprinsă între
data semnării contractului de finanţare şi 15 noiem-
brie 2013. Suma disponibilă pentru finanţare neram-
bursabilă oferită de AFCN anul acesta este de 2,5
milioane de lei, potrivit unui anunţ al instituţiei. Ariile

Proiecte editoriale finanţate de Ministerul
Culturii cu 2,5 milioane de lei

Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), instituţie aflată în subordi-
nea Ministerului Culturii, a lansat sesiunea anuală de finanţare pentru proiecte

editoriale pe 2013, având un fond disponibil de 2,5 milioane de lei şi oferind
finanţare pentru cărţi, reviste şi publicaţii culturale, inclusiv cele care apar online

AFCN, o instituţie autonomă aflată în subordi-
nea Ministerului Culturii, a fost înfiinţată în 2005,
cu misiunea de a sprijini, prin concursurile de fi-
nanţare pe care le organizează, instituţiile şi or-
ganizaţiile culturale. AFCN organizează anual
două sesiuni de finanţare, prin concurs, a unor
proiecte culturale şi, respectiv, editoriale.

unde se pot înscrie proiecte editoriale şi sumele dis-
ponibile sunt: carte (1.425.000 de lei), reviste (475.000
lei), publicaţii (237.500 lei), proiecte noile media –
inclusiv online (237.500 lei). Pentru contestaţiile care
vor fi depuse este rezervată suma de 125.000 de lei.

Priorităţile strategice ale AFCN stabilite de Consi-
liul Administraţiei pentru perioada acestui an sunt: ediţii
critice şi titluri de referinţă, inclusiv în cadrul proiec-
telor multianuale; debut; publicaţii specializate, de nişă;
teme care se referă la diversitatea culturală. Suma
maximă care poate fi solicitată pentru un proiect edi-
torial, format din maximum 10 titluri, este de 50.000
de lei. Perioada de înscriere a proiectelor editoriale
este 5 aprilie – 4 mai, termenul-limită de înscriere a
proiectelor fiind 4 mai, ora 16.00. Solicitările se pot
înscrie pe site-ul www.afcn.ro, iar câştigătorii vor fi
anunţaţi pe 11 iulie.

La c oncurs pot participa editurile şi redacţiile pu-
blicaţiilor de cultură, persoanele juridice de drept pri-
vat care, potrivit actelor c onstitutive, desfăşoară ac-
tivităţi editoriale (organizaţii nonguvernamentale,
SRL-uri) şi persoanele juridice de drept public (in-
stituţii publice care derulează proiecte editoriale). Do-
cumentele necesare înscrierii de proiecte editoriale
în c oncurs sunt disponibile pe pagina w ww.afcn.ro,
la secţiunea Finanţări proiecte editoriale. Suma dis-
ponibilă pentru finanţare nerambursabilă oferită de
AFCN anul acesta este în scădere faţă de anul tre-
cut,  când a fost de 3.781.000 lei.

Operă tragică în trei acte, de
Gaetano Donizetti, pe libretul lui
Salvatore Cammarano, după roma-
nul „Logodnica din Lammermoor”,
de  Walter Scott, „Lucia di Lam-
mermoor” va fi prezentată publi-
cului craiovean joi, 11 aprilie, de la
ora 19.00, pe scena Teatrului Liric
„Elena Teodorini”. Viziunea regi-
zorală este cea a Arabelei Tănase,
cu colaborarea scenografului Răs-
van Drăgănescu şi coregrafului lui
Emilian Barteş. Spec tacolul – a
cărui acţiune se petrece în castelul
Ravenswood din Scoţia, la sfârşi-

tul secolului al XVII-lea – îi are în
rolurile principale pe baritonul San-
dor Balla, din Cluj-Napoca (Lor-
dul Enrico Asthon),  şi soprana
Diana Ţugui (Lucia). Li se alătu-
ră artiştii Marius Zaharia (Timi-
şoara) , Dragoş  Dragomiresc u,
Sorin Drăniceanu, Mihaela Popa
ş i Marian Dăbule anu,  c a ş i
Orchestra, Corul şi Ansamblul de
balet ale Lir icului c raiovean,
sub c onducerea muzicală a dir ijo-
rului Marius  Hristescu. Conc ert-
maestru es te Dan Bozgan, iar
maes tru de cor – Lelia Candoi.

«Odată cu „Bună seara, dom-
nule Wilde!” înc ercăm să reluăm
tradiţia spec tac olelor  de c ome-
dii muzic ale c e au făcut „carie-
ră” pe sc ena Teatrului Lir ic  din
Craiova în anii ’80. Craiovenii se

În 1957, Grigore Vasiliu
Birlic, Alexandru Giugaru,
Radu Beligan, George Cal-
boreanu şi Silvia Dumitres-
cu Timică jucau în aer liber,
pe o ploaie torenţială, şi ob-
ţineau un succes enorm la
Festivalul „Carlo Goldoni” de la Veneţia cu
spectacolul „Bădăranii”, regizat de Sică Ale-
xandrescu. În 2013, mari actori ai teatrului
din România se încarcă cu amintirea acelui
succes şi cu energia unei comedii nemuritoa-
re şi aduc în faţa publicului „Bădăranii”, la
Teatrul Metropolis din Bucureşti.

„Bădăranii” este una din capodoperele
genului comedie de caracter. Piesa a apărut

Una dintre cele mai faimoase
comedii, „Bădăranii”, de Carlo
Goldoni, pusă în scenă la Teatrul
„Metropolis” din capitală în regia lui
Dan Tudor şi scenografia Corinei
Grămoşteanu, va fi prezentată pe
data de 27 mai, ora 19.00, şi la
Teatrul Naţional „Marin Sorescu”
din Craiova. Un spectacol cu o
abordare modernă, a cărui premieră
a avut loc aseară şi care prilejuieşte
(re)întâlnirea cu actorii Mircea
Albulescu, Gheorghe Visu, Eusebiu
Ştefănescu, Adriana Trandafir ş.a.
Biletele pentru reprezentaţia de la
Craiova se găsesc la Agenţia Teatru-
lui Naţional, la preţul de 100 lei.

în anul 1759, Carlo Goldoni încer-
când să surprindă viaţa burghezilor din acea
vreme, năravurile lor ascunse, caracterele lor
posace. Tipologiile sunt bine reliefate, cuprin-
zând o mare vioiciune psihologică, şi îmbi-
nând perfect laturile negative, precum şi cele
generoase ale personajelor. Piesa lui Goldoni
aduce în prim-plan patru bărbaţi, care au ca-
racteristici comune: sunt patriarhali, ursuzi,

morocănoşi, mereu nemulţumiţi, numiţi pe
drept bădărani.

Le dau viaţă Mircea Albulescu, Costel Con-
stantin, Gheorghe Visu şi Eusebiu Ştefănes-
cu, alături de ei în distribuţie regăs indu-se
Adriana Trandafir, Cecilia Bârbora, Gabriela
Popescu, Miriam Rizea, Adrian Anghel, Ser-
giu Fleşner, Alexandru Stancu, Horia Mun-
tean, Walid Ellenthey şi Dan Apăvăloaiei.

Comedia muzicală „Bună seara, domnule
Wilde!”, în premieră la Teatrul Liric

După baletul „Zâna păpuşilor”, de Josef Bayer, din 14
martie, Teatrul Liric „Elena Teodorini” anunţă a doua
premieră a anului: comedia muzicală „Bună seara, dom-
nule Wilde!” după piesa de teatru „Ce înseamnă să fii
onest”, de Oscar Wilde, care va avea loc joi, 18 aprilie, ora
19.00. „O poveste plină de spirit şi graţie, care se încheie

fericit prin naşterea unor cupluri engleze adorabile”, dez-
văluie regizoarea artistică Alina Rece. Scenografia este re-
alizată de Răsvan Drăgănescu, coregrafia – de Francisc Val-
kay, iar muzica este compusă de Alexandru Iosub, sub a
cărui conducere muzicală vor fi prezentate atât premiera,
cât şi reprezentaţia de sâmbătă, 20 aprilie, ora 19.00.

pot buc ura,
aşa dar,  de
un alt gen
de spec ta-
c o l,  c a re

sunt s igur că va f i de impact»,
spune managerul Lir ic ului cra-
iovean,  Antoniu Zamfir, care
anunţase premiera înc ă de anul
trecut. Spectacolul trebuia să f ie
prezentat din luna dec embrie,

însă a fos t amânat din cauza unor
probleme de sănătate ale regizoa-
rei Alina Rec e.

„Piesa ne înfăţişează, în stilul
vivace, inconfundabil al lui Os-
car Wilde, ce aplică magistral în
comedie princ ipiul c onform c ă-
ruia viaţa imită arta, şi nu arta imi-
tă viaţa,  o poveste plină de spir it
şi graţie,  care se încheie feric it
prin naşterea unor c upluri engle-

ze adorabile. (…) Comedia recre-
ează, prin intermediul unei intrigi
extrem de precis conduse,  din
surpriză în surpriză, o lume a va-
lorilor tinereţii, c andorii, priete-
niei, loialităţii şi iubirii în conflict
declarat cu falsul, interesul pe-
cuniar  şi convenţionalismul so-
cial de sorginte burgheză,  izvor
nesecat al comic ului englezesc ”,
precizează regizorul Alina Rec e,

profesor la Departamentul de
Arte, Sec ţia Teatru, a Univers i-
tăţii din Craiova.

Îşi vor da concursul Orchestra
şi Ansamblul de balet ale Teatrului
Liric craiovean, iar din distribuţie
fac parte Laurenţiu Nicu, Cosmin
Vasilescu, Edith Mag, Anca Ţecu,
Dragoş Dragomirescu, Lelia Vais,
Dan Cornescu, Eva Ştefănescu şi
Dragoş Dragomirescu.

„Bădăranii”, aşteptaţi
luna viitoare la Craiova
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Coreea de Nord pare sã pre-
gãteascã efectuarea, în urmã-
toarele zile, unei noi încercãri de
lansare de rachetã balisticã ºi
un al patrulea test nuclear, la
doar douã luni dupã preceden-
tul, care i-a adus noi sancþiuni
internaþionale. Ministrul sud-
coreean al Reunificãrii, Ryoo
Kihl-Jae, a menþionat „semna-
lele unei activitãþi neobiºnuite în
jurul centrului de încercãri nu-
cleare nord-coreene”, refuzând
alte declaraþii. Potrivit cotidia-
nului Joong Ang Ilbo, aceastã
miºcare din jurul sitului Pun-
ggye-Ri este de natura celei
observate înaintea celei de a tre-

ia încercãri atomice, din 12 fe-
bruarie a.c. „Noi supraveghem
îndeaproape situaþia, care sea-
mãnã enorm cu ceea ce am
vãzut înaintea celei de a treia
încercãri”, a precizat sursa ci-
tatã pentru ziar. Coreea de
Nord, care a instalat recent douã
rachete cu razã medie pe coas-
ta de est, ar putea efectua în
aceastã sãptãmânã un test me-
nit sã obþinã concesii din partea
Washingtonului, ca de exemplu
negocieri necondiþionate privind
activitatea nuclearã civilã. Wa-
shingtonul a anunþat, sâmbãtã,
amânarea testãrii lui Minuteman
3, o rachetã balisticã interconti-

nentalã cu încãrcãturã nuclearã,
care ar fi adusã în aceastã sãp-
tãmânã la baza aerianã Vanden-
berg, din California. Beijingul,
singurul aliat al regimului nord-
coreean, a adresat un sever
avertisment vecinului sãu, a cã-
rui economie trãieºte sub perfu-
zia chinezã. „Nimeni nu trebuie
sã-ºi permitã sã creeze haos în
regiune ºi în lume prin egoism”,
a spus duminicã preºedintele chi-
nez, Xi Jinping, fãrã a nominali-
za Coreea de Nord sau SUA.
Phenianul a transportat cu tre-
nul, la începutul sãptãmânii tre-
cute, douã rachete Musudan, in-
stalate pe vehicule echipate cu
dispozitiv de tragere, susþine Seu-
lul. Musudan a fost prezentatã
în public cu ocazia unei defilãri
militare, în octombrie 2010, ºi
are, teoretic, o razã de 3.000 de
km, fiind capabilã sã ajungã în
Coreea de Sud sau Japonia. De
asemenea, ar putea atinge obiec-
tive la 4.000 de km în caz de
sarcinã uºoarã ºi lovi, astfel, in-
sula Guam, din Pacific, aflatã la
3.800 de km de Coreea de Nord,
unde se gãsesc 6.000 de soldaþi
americani. Potrivit lui Kim Jang-
so, consilier pentru probleme de
securitate naþionalã al preºedin-
telui sud-coreean Park Geun-
hye, Phenianul ar putea efectua
testarea în jurul zilei de 10 apri-
lie, datã la care regimul comu-

nist a indicat cã nu mai poate
garanta securitatea misiunilor di-
plomatice strãine. „Nu existã nici
un semnal (pregãtire) pentru rãz-
boi în acest moment, dar Nordul
trebuie sã se aºtepte la represa-
lii în caz de rãzboi localizat”, a
atenþionat Kim Jang-so. Cele
douã încercãri ar putea surveni
înainte de 15 aprilie, aniversarea
zilei de naºtere a defunctului fon-
dator al Partidului Comunist, Kim
Il-sung. Japonia a ordonat dumi-
nicã armatei sale sã doboare ori-
ce rachetã nord-coreeanã care
pãtrunde pe teritoriul sãu, a
anunþat ieri purtãtorul de cuvânt
al Ministerului Apãrãrii. Coman-
da vizeazã activarea sistemului
de interceptare Aegis, din Ma-
rea Japoniei. Secretarul general
al Naþiunilor Unite, Ban Ki-
moon, a cerut ieri Coreei de Nord
sã evite „noile provocãri”, în timp
ce Seulul a asigurat cã vecinul
sãu din nord pregãteºte efectua-
rea unui test cu rachetã balisti-
cã. Existã o îngrijorare deplinã
în lume ºi secretarul general al
ONU a declarat ieri, dupã o în-
tâlnire la Haga cu ministrul olan-
dez al Afacerilor Externe, Frans
Timmermans, cã „Republica Po-
pularã Democraticã Coreea nu
poate continua în acest fel. Ea
nu poate confrunta ºi contesta
Consiliul de Securitate ºi comu-
nitatea internaþionalã”, a spus el.

Coreea de Nord: O severã punere în gardãCoreea de Nord: O severã punere în gardãCoreea de Nord: O severã punere în gardãCoreea de Nord: O severã punere în gardãCoreea de Nord: O severã punere în gardã

Rusia a convenit restructura-
rea unui împrumut în valoare de
2,5 miliarde de euro acordat Ci-
prului în 2011, acceptând o soli-
citare în acest sens a Comisiei
Europene, a declarat ieri preºe-
dintele Vladimir Putin. „Ne adu-
cem contribuþia la susþinerea in-
sulei. La solicitarea Comisiei Eu-
ropene, am decis sã restructu-
rãm aceastã datorie”, a afirmat
Putin la Hanovra, într-o confe-
rinþã de presã comunã cu can-
celarul german Angela Merkel,
transmite Bloomberg. Acesta nu
a dezvãluit însã noii termeni ai
acordului de împrumut cu Cipru.

Rusia a acceptat restructurarea
împrumutului de 2,5 miliarde
euro acordat Ciprului în 2011 Trei noi cazuri de gripã avia-

rã H7N9 au fost semnalate du-
minicã în estul Chinei, ridicând
la 21 numãrul persoanelor con-
taminate ºi la 6 morþi bilanþul
acestui episod epidemic. Auto-
ritãþile din Shanghai, unde au fost
semnalate douã din cele trei ca-
zuri noi, au interzis cursele de
porumbei voiajori ºi vânzarea
unor pãsãri de agrement. Cea
de-a treia persoanã infectatã
este un bãrbat în vârstã de 55
de ani care lucra la o crescãto-
rie de pui din provincia Anhui, a
anunþat agenþia de presã oficia-
lã China Nouã. Ministerul chinez
al Educaþiei a îndemnat institu-
þiile ºcolare sã „protejeze sãnã-

ªase decese în urma gripei
aviare H7N9 în China

Rusia a refuzat solicitarea de
luna trecutã a Ciprului pentru
asistenþã financiarã suplimenta-
rã. Termenii restructurãrii ceru-
te de Cipru echivaleazã cu ºter-
gerea a 10% din împrumut, po-
trivit ministrului rus de Finanþe,
Anton Siluanov. Autoritãþile ci-
priote au cerut oficial Rusiei sã
prelungeascã termenul împru-
mutului de 2,5 miliarde de euro
cu cinci ani, pânã în 2021.
Cipru a împrumutat banii în de-
cembrie 2011, iar ulterior a
încercat fãrã succes sã obþinã
alte 5 miliarde de euro din par-
tea Rusiei.

tatea” elevilor, informându-i cu
privire la importanþa spãlãrii pe
mâini ºi asigurãrii igienei în can-
tine. Televiziunea chinezã a arã-
tat imagini cu operaþiuni de dez-
infectare a sãlilor de clasã din
Shanghai. Zece din cele 18 per-
soane contaminate au fost de-
clarate la Shanghai, dintre care
patru au decedat. Dupã ce s-a
ordonat sacrificarea a zeci de
mii de pãsãri ºi închiderea pieþe-
lor în care acestea erau vându-
te, virusul H7N9 a fost gãsit la
porumbei, iar autoritãþile au
anunþat pe site-ul de Internet al
oraºului interzicerea curselor de
porumbei cãlãtori ºi izolarea a
douã milioane dintre ei.

Comisia Europeanã susþine schimbul
automat de informaþii între þãrile membre
privind conturile bancare ºi apreciazã cã
este inacceptabil ca Austria sã refuze sã
renunþe la secretul bancar, în timp ce
Luxembourg s-a declarat dispus sã facã
un pas în aceastã direcþie. „Este imposibil
ca un stat membru sã le blocheze pe
celelalte 26. Este dificil pentru Austria sã
îºi menþinã poziþia când restul þãrilor
membre sunt pregãtite sã avanseze cãtre
schimbul automat de informaþii”, a afirmat
ieri Emer Traynor, purtãtor de cuvânt al
comisarului european însãrcinat cu
fiscalitatea, Algirdas Semeta. Traynor a
arãtat cã în privinþa schimbului de infor-
maþii existã reguli clare în UE. „Un numãr
de 25 de state s-au angajat sã le respecte.
Dar Austria ºi Luxembourg sunt singurele
care refuzã, în numele secretului bancar,

sã transmitã automat informaþii referitoa-
re la conturile rezidenþilor în UE, la
solicitarea autoritãþilor judiciare”, a arãtat
purtãtorul de cuvânt. O directivã intratã în
vigoare în 2013 prevede cã statele mem-
bre nu mai pot refuza transmiterea de
informaþii sub simplul motiv cã acele
informaþii sunt deþinute de o bancã sau o
altã instituþie financiarã. Din ianuarie
2015, UE intenþioneazã sã impunã un
schimb automat de informaþii în cazul a
cinci categorii de venituri ºi capital, cu
condiþia ca toate statele membre sã fie de
acord. Autoritãþile din Luxembourg s-au
declarat dispuse, duminicã, sã îºi relaxeze
poziþia, dupã ce Germania ºi Franþa i-au
cerut, ca ºi Austriei, sã renunþe la secretul
bancar. Dupã scandalul provocat în
Franþa de contul ascuns din Elveþia al
fostului ministru francez pentru Buget,

Jérôme Cahuzac, inculpat pentru fraudã
fiscalã, autoritãþile de la Paris susþin
schimbul automat de informaþii în Uniunea
Europeanã, cu introducerea unei legi de
tipul celei adoptate în SUA în 2010, pentru
combaterea evaziunii fiscale.

CE: Este inacceptabil ca Austria sã refuze sã renunþe la secretul bancar

Actriþa spaniolã Sara
Montiel a decedat

Actriþa spaniolã Sara
Montiel, icoana Hollywood-
ului, a decedat ieri, la domici-
liul sãu din Madrid, la vârsta
de 85 de ani. Nãscutã la 10
martie 1928, Sara Montiel a
fost consideratã drept actriþa
spaniolã de autenticã celebrita-
te la Hollywood, ea turnând 50
de filme, majoritatea de mare
succes comercial. A devenit
celebrã cu „Veracruz”, turnat
în 1954 la Hollywood, cu Gary
Cooper, apoi cu „La Violete-
ra”, în 1958, ºi „El ultime
cuple”, în 1957. Pe numele
adevãrat Maria Antonia Abad
Fernandes, a debutat în 1944
cu un mic rol în filmul „Te
vreau pentru mine”, înainte de
a turna 48 de filme pânã în
1974. A abandonat cariera de
actriþã în 1975, pentru a se
consacra muzicii.

Cadoul lui Hollande, mâncat
de localnicii din Mali

Cãmila pe care preºedintele
Franþei, Francois Hollande, o
primise cadou, în februarie, în
cursul vizitei în Mali, a fost
sacrificatã ºi consumatã de
localnici, conform unor surse
citate de revista francezã „Va-
leurs Actuelles”. În cursul vizitei
efectuate în Mali în februarie,
locuitorii oraºului Tombouctou îi
fãcuserã cadou o cãmilã lui
Hollande, care rãmãsese la o
fermã din oraºul situat în nordul
statului Mali. Însã, la peste o
lunã de la eveniment, surse citate
de revista francezã „Valeurs
Actuelles” au anunþat cã anima-
lul a fost furat, a fost sacrificat
ºi consumat de localnici. De
teama autoritãþilor, autorul
furtului ar fi fugit în localitatea
Ambra, situatã în apropierea
frontierei dintre Mali ºi Maurita-
nia. Informaþia a fost transmisã
Palatului Élysée prin intermediul
unor surse militare.

Anchetatori ONU privind
armele chimice sunt gata
sã fie desfãºuraþi în Siria

Secretarul general al ONU,
Ban Ki-moon, a declarat ieri, la
Haga, cã anchetatori ai Naþiuni-
lor Unite care urmeazã sã
determine, la cererea Damascului,
dacã sunt folosite arme chimice în
conflictul sirian, sunt gata sã fie
desfãºuraþi în urmãtoarele 24 de
ore ºi a cerut guvernului sirian sã
dea undã verde pentru ca acþiu-
nea sã poatã începe, informeazã
Reuters, AP ºi AFP. Ban Ki-
moon, care a fãcut aceste decla-
raþii la sediul Organizaþiei pentru
Interzicerea Armelor Chimice de
la Haga, a afirmat cã informaþii-
le privind utilizarea de arme
chimice în Siria „trebuie verifica-
te fãrã întârziere, fãrã condiþii ºi
fãrã excepþie”. Cu toate acestea,
Ban Ki-moon a afirmat cã
Naþiunile Unite sunt încã implica-
te în negocieri „tehnice ºi legale”
cu Siria, în legãturã cu desfãºura-
rea echipei de investigaþie pentru
armele chimice.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Ing. Tucana Marian, preºedintele Con-
siliului de administraþie al S.C. Pelen-
dava S.A., convoacã Adunarea gene-
ralã extraordinarã a acþionarilor la
data de 24.05.2013, ora 14.00, la se-
diul din Craiova, str. Popoveni, nr. 5,
jud. Dolj, având urmãtoarea ordine de
zi: 1. Analizarea ºi aprobarea situaþii-
lor financiare aferente anului 2012, pe
baza rapartelor consiliului de admi-
nistraþie ºi comisiei de cenzori; 2.
Stabilirea Bugetului de venituri ºi
cheltuieli, respectiv, a programului de
activitate, pentru anul 2013; 3. Stabi-
lirea remuneraþiei membrilor consiliu-
lui de administraþie ºi comisiei de cen-
zori; 4. Numirea cenzorilor; 5. Diver-
se. În cazul în care nu se va întruni
cvorumul necesar, Adunarea genera-
lã ordinarã a acþionarilor va avea loc
la data de 25.04.2013, la aceeaºi orã
ºi adresã, cu aceeaºi ordne de zi.
Ing. Tucana Marian, preºedintele Con-
siliului de administraþie al S.C. Pelen-
dava S.A., convoacã Adunarea gene-
ralã extraordinarã a acþionarilor la
data de 24.05.2013, ora 17.00, la se-
diul din Craiova, str. Popoveni, nr. 5,
jud. Dolj, având urmãtoarea ordine de
zi: 1. Împuternicirea Consiliului de ad-
ministraþie, în perioada mai 2013 –
mai 2014, pentru contractarea de cre-
dite de la BCR SA, ALPHA BANK sau
alte bãnci ºi garantarea acestor cre-
dite cu imobile din patrimoniul S.C.
Pelendava S.A. În cazul în care nu se
va întruni cvorumul necesar, Aduna-
rea generalã extraordinarã a acþiona-
rilor va avea loc la data de 25.05.2013,
la aceeaºi orã ºi adresã, cu aceeaºi
ordine de zi.
Consiliul de Administraþie al Con-
structorul SCM Craiova convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a mem-
brilor cooperatori pentru data de
22.04.2013, ora 10.00, la sediul din str.
Gheorghe Doja, nr. 66, având la ordi-
nea de zi: analiza activitãþii economi-
co-financiare din exerciþiul financiar
pentru anul 2012

CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie.
Telefon: 0763/17.23.63.
CONDUCÃTOR Auto
B,C,E, atestat marfã
ADR, card, 54,5 ani, so-
licit angajarea. Telefon:
0742/522.763, 0720/
166.857.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de
materiale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Telefon:
0351/802.028.
Caut de lucru ca mena-
jerã. Telefon: 0720/
799.847; 0751/911.417.
Persoanã serioasã,
nefumãtoare, doresc
sã îngrijesc copil (me-
naj) sau bãtrâni. Tele-
fon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobilã
veche lemn masiv. Te-
lefon: 0745/602.422.
Angajãm frizeriþã – coa-
fezã. Telefon: 0754/
533.807.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie.
Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croi-
torie la comandã anga-
jeazã modelieri cu expe-
rienþã. Telefon: 0760/
652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

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

Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jghea-
buri ºi reparãm. Tele-
fon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de contabi-
litate presteazã servi-
cii 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 fri-
gorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular, vând garsoni-
erã – Brazdã, bloc G5,
etaj 6, Preþ 95.000 lei.
Telefon: 0760/791.256.
Vând camerã cãmin
Bariera Vâlcii (SPIACT).
Telefon: 0251/328.244;
0760/884.433.
Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil. Te-
lefon: 0771/579.669.
Vând camerã cãmin
îmbunãtãþitã, parchet,
geam termopan, izola-
þie interioarã. Preþ
62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.

SOCIETATEA Cooperativã de gradul
1 Romare Sud-Vest Oltenia, anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei/
acordului de mediu privind activita-
tea/proiectul de colectare a deºeuri-
lor nepericuloase ce se desfãºoarã în
Craiova. Informaþiile privind potenþi-
alul impact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petre Rareº, nr. 1, zilnic între ore-
le 9.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã pe data de 23.04.2013
SPITALUL CLINIC CF CRAIOVA, str.
ªTIRBEI VODÃ, nr. 6, judeþul Dolj, te-
lefon: 0251/532.436, organizeazã li-
citaþie publicã deschisã în data de
11.04.2013, ora 12.00 pentru închirie-
rea spaþiului în suprafaþã de 304 mp
situat în Craiova, str. ªtirbei Vodã, nr.
2 pentru activitãþi medicale sau co-
nexe actului medical. Documentaþia
pentru elaborarea ºi prezentarea
ofertei poate fi ridicatã de la sediul
Spitalului (Secretariat) în intervalul
8.04-9.04.2013. Ofertele se vor depu-
ne la sediul organizaþiei pânã la data
de 11.04.2013, ora 10.00 ºi se vor des-
chide la acelaºi sediu în data de
11.04.2013, ora 12.00.
U.M.F. Craiova organizeazã licitaþie
publicã pentru închirierea unei su-
prafeþe de 40 mp, situatã pe terasa
cãminului studenþesc nr. 2, suprafa-
þã 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 lici-
taþiei este 12.04.2013, ora 11.00, la Di-
recþia 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.
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Anunþ Procedurã Închiriere

Având ca obiect închirierea prin licitaþie publicã, pe o perioadã de 3 ani, a
chioºcurilor cu nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 ºi nr. 8, care aparþin domeniului public al
municipiului Craiova, situate în Craiova, Parcul Tineretului.

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, fax ale autoritãþii con-
tractante: Primãria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A. I. Cuza, nr. 7,
tel. 0251/411008; fax 0251/411008

2. Informaþii generale privind obiectul închirierii:
- chioºcurile cu nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, fiecare în suprafaþã utilã de 6 mp,

situate în Craiova, Parcul Tineretului.
3. Informaþii privind documentaþia de atribuire:
3.1. Documentaþia de atribuire se poate ridica de la sediul Primãriei Municipiu-

lui Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1, Direcþia Patrimoniu, etaj 3, tel.0251/411008.
3.2. Costul unui exemplar al documentaþiei de atribuire este de 100 lei ºi

poate fi achitat în numerar la casieria Primãriei Municipiului Craiova sau prin
ordin de platã, cec, etc.

3.3. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 15.04.2012
4. Informaþii privind oferta:
4.1. Data limitã pentru pentru depunerea ofertelor: 29.04.2012, ora 10:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: La registratura Primãriei Muni-

cipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.
4.3.Numãrul de exemplare în care se depune oferta: conform Instrucþiunilor

de Elaborare a Ofertei din cadrul Documentaþiei de Atribuire.
5. Data ºi locul la care se va desfaºura ºedinþa publicã: 29.04.2013 ora 10:00

la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.
7. Data transmiterii anunþului pentru publicare: 6.04.2013

URGENT VÂND GAR-
SONIERÃ PARTER,
FILIAªI. TELEFON:
0764/225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000
euro, negociabil. Telefon:
0722/431.895; 0767/
761.131.
Vând apartament în
Brazda lui Novac –
4/4. Telefon: 0754/
533.807.
Vând apartament 2
camere, Brazda lui
Novac. Telefon: 0762/
307.962.
3 - 4 CAMERE
3 camere, Decoman-
dat, Brazdã, Fostul
ªomaj. Preþ: 51.000Euro
neg. Tel: 0769.212.953.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufu-
lici). Telefon: 0351/
809.765.

Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau schimb
cu o casã lângã Craiova.
Telefon: 0766/483.542.

CASE
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
curte 38 ari, în Þigleºti,
Valea Stanciului. Telefon:
0721/502.003.
Vând proprietate Câr-
cea-Viaduct, locaþie de-
osebitã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã cu etaj, cu
600 mp teren intravi-
lan plus 6,5 ha teren
extravilan, Sãrbãtoa-
rea – Bucovãþ, 85.000
euro negociabil. Tel.
0744.197.224.
Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere cu
puþ american ºi 4000
mp, pomi, în Livezi,
com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon:
0768/710.866.

Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie soli-
dã, zonã centralã, Agro-
nomie, 6 camere, 2 bãi,
bucãtãrie, teren 462 m2,
garaj. Telefon: 0726/
275.943.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, piv-
niþã teren 1300 mp utili-
tãþi schimb cu 2 aparta-
mente. Telefon: 0761/
824.947.
PARTICULAR, VÂND
CASÃ “REGALÃ” SU-
PERBÃ ÎN COMUNA
DIOªTI, 3 CAMERE ªI
DEPENDINÞE: BUCÃ-
TÃRIE, BECI, MAGA-
ZIE, GARAJ, PÃTUL,
CURTE 3400 MP, FÂN-
TÂNÃ ÎN CURTE, APÃ
CURENTÃ, LA STRA-
DÃ, LA 100 M DE DN
65 CRAIOVA – CARA-
CAL. PREÞ NEGOCIA-
BIL. TELEFON: 0722/
33.66.34.
Vând casã cu 5 came-
re, baie, bucãtãrie, de-
pendinþe, Bãile Olã-
neºti, 45.000 euro, ne-
gociabil. Telefon 0725/
505.440.

Vând în comuna Pleni-
þa, Dolj douã case cu
câte douã camere fieca-
re, cu antreu ºi beci,
mobilate ºi cu tot inven-
tarul gospodãresc pentru
douã familii, apã, canal,
baie, situate lângã spita-
lul Pleniþa. Preþ total
40.000 lei. Telefon: 0230/
561.168.
Casã 4 camere, bucã-
tãrie, baie, beci, supra-
faþã 108 mp, teren 275
mp, gaze, apã, încãlzi-
re centralã, Aleea 6
Brestei. Telefon: 0725/
505.424.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera Vâl-
cii, strada Ramuri 62 –
60.000 euro. Telefon:
0786/982.529.
D+P, 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp
anexe (3 camere cãrã-
midã). Telefon: 0761/
824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã:
600 mp). Preþ: 35.000
lei, negociabil. Telefon:
0760/295.905.

TERENURI
Vând 2 ha pãdure Co-
muna Borãscu, judeþul
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele învecinate sau
vând. Telefon: 0763/
616.711.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora, “Belvedere”,
împrejmuit, lângã pãdu-
re, toate utilitãþile insta-
late. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
VÂND teren agricol co-
masat. Relaþii telefon:
0728/048.066.

Vând teren intravilan,
3500 mp, situat în Po-
poveni, cu 23 m deschi-
dere la strada principa-
lã, cu toate facilitãþle ºi
în condiþii avantajoase.
Telefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren intravilan
400 mp situat în Se-
garcea, strada “Unirii”
nr. 29F (în spatele li-
ceului), cadastru ºi
3300 mp vie (parþial
defriºatã) situatã pe li-
nia mare în plai. Tele-
fon: 0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã
bãtrâneascã pentru de-
molare, cu cadastru fã-
cut la 11 km de Craio-
va – intravilan. Cedez
4200 m2  tren extravi-
lan – pentru reparaþii
casã. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Tele-
fon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiºti-
lor), negociabil. Telefon:
0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Astra Cara-
van, benzinã, 2001,
4.000 euro negociabil.
Tel. 0744.197.224.
Vând Volkswagen Golf
VI culoare alb, an fabri-
caþie 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, în-
matriculat 1800 E, nego-
ciabil. Telefon: 0740/
316.002.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatricula-
tã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie
93, în stare de funcþio-
nare, nerulatã în þarã –
550 euro, negociabil. Te-
lefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option,
preþ 3950 euro, negocia-
bil. 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 þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând mobilier aparta-
ment: dormitor (pat ma-
trimonial, douã noptiere,
ºifonier trei uºi, comodã,
oglindã), douã camere
tineret, mobilier bucãtã-
rie, bibliotecã, canapea
trei piese. Stare bunã,
preþ negociabil. Telefon:
0745/780.055.



cuvântul libertãþii / 13marþi, 9 aprilie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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

TEVI irigat, aparat sudu-
rã special, platform stu-
pid ne înmatriculatã, vin
roºu de þarã foarte bun,
þuicã. Telefon: 0732/
012.505, 0749/012.505.
Vând þuicã de 50 de gra-
de, 15 lei/L. Telefon:
0745/751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoa-
re portocaliu, preþ foar-
te bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electro-
star, combinã muzica-
lã CMS 205, piese Da-
cia noi, piei bovinã ar-
gãsite, calculator instrui-
re copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând faianþã micã albã
– faianþã micã roz, ne-
gociabil. Telefon: 0770/
334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider
clasa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale
pentru suspensii dublu-
rã la Mercedes 190D,
de epocã. Telefon:
0251/598.518
Vând masã lemn ma-
siv – ext.12 persoane,
fotolii sculptate gen jilþ;
dozator bere + tub CO2,
frigidere, scaun ergono-
mic, balanþã Berkel,
cuier pom, aparat tele-
fon-fax. Telefon: 0746/
660.001.
Vând cadru metallic
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
chiuvetã cu picior (ciu-
percã), preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.

Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei. Ca-
dou nuntã deosebit. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, co-
muna Terpeziþa, 1
leu/kg. Telefon: 0760/
191.641.
Butelii aragaz, douã fo-
curi pentru voiaj. Arcuri
spirale suspensii auto-
turism Mercedes 190D,
1966. Telefon: 0251/
598.518.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia
1310 nou, arzãtor încãl-
zire la gaze sau butelie,
arzãtoare gaze sobã, re-
ductor tub oxigen. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pã-
lãrie fetru nr. 55 nouã –
60 lei; telefon fix cu nu-
mere – 25 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0351/447.472;
0764/060.657.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea, ºifo-
nier, vitrinã, bufet, aspi-
rator. 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 cau-
ciucuri de iarnã mãri-
mea 175/65R 14. Preþ
100 lei/buc. Telefon:
0767/517.023.

Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi
2 oglinzi exterioare, 1 in-
terior pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, ta-
câmuri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu þea-
vã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3  canate  lemn,
uºã apartament din
lemn. Telefon: 0251/
410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele.
Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.

Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã, diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Da-
cia 1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr, Ca-
rol I 1881, 300 euro. Te-
lefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24
F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.

Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone 42-
44-46 bãrbat- fermoar-
nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon:
0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare hi-
dro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi stati-
ce, icoane ulei ºi foiþã
aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.

Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi
cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi teh-
nice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

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

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

DIVERSE
Cumpãr convenabil ba-
terie 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 CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o micro-
fermã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepinie-
rã pomi fructiferi, culturã
de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/
430.880.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

PARTICULAR închiriez
garsonierã modern, com-
plet utilatã, A. I. Cuza
vis-a-vis de Mc. Do-
nald’s, 200 Euro. Tele-
fon: 0740/008.922,
0767/557.158.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apar-
tament decomandat,
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer con-
diþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.

Apartament 2 camere
decomandate, Rovine,
pizzeria Ibiza, pe termen
lung. 150 euro 0763/
660.869

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã co-
pii. Telefon: 0747/072.472.

Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, ne-
fumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
doamnã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã de
vârstã. Telefon: 0740/
895.691.
Alexandru, pensionar,
vãduv, doresc doam-
nã vaduvã, vârstã 70-
71 ani. Telefon: 0784/
984.085.

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin
din Comuna Maglavit sã
sune la 0721/995.405
pentru recuperare teren
agricol.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Trata-
ment: de prevenþie, cu-
rativ ºi de completare a
deficitului în organism
cu produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã
pentru familie. Telefon:
0724/512.304.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
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FC Podari a câºtigat derby-ul
etapei în deplasare la Iºalniþa, însã
nu se poate declara prea mulþumitã
de ieºirea gazdelor din lupta pentru
play-off, întrucât nu vor conta cele
douã succese directe, iar un
clasament intermediar al cvartetului
fruntaº o plaseazã pe formaþia lui
Victor Naicu abia pe poziþia a treia,
fiind devansatã de Dunãrea Calafat
ºi de surpriza sezonului, CSO
Filiaºi. Astfel, dupã meciurile

Podariul eliminã Iºalniþa din play-ofPodariul eliminã Iºalniþa din play-ofPodariul eliminã Iºalniþa din play-ofPodariul eliminã Iºalniþa din play-ofPodariul eliminã Iºalniþa din play-offffff
Trupa lui Naicu s-a impus la limitã, dar ar fi fost avantajatã de prezenþa adversarei în primele 4 la final

directe dintre primele patru clasate,
Calafatul a acumulat 9 puncte,
Filiaºiul are 7 puncte, Podariul 5
puncte, iar Prometeu ar porni acum
cu ºansa a patra, având doar 4
puncte strânse în meciurile cu
contracandidatele. Partidele directe
rãmase de jucat pânã la finalul
sezonului regulat sunt: CSO Filiaºi
– Dunãrea Calafat, AS Podari –
CSO Filiaºi ºi Prometeu Craiova –
Dunãrea Calafat. Iºalniþa se aflã la 8

puncte de Filiaºi ºi un meci în plus,
astfel încât este sigurã cã va
termina campionatul o datã cu
încheierea sezonului regulat.
Melineºtiul ºi Calafatul au câºtigat
la scor în runda a 26-a, în timp ce
Filiaºiul îºi menþine cadenþa,
câºtigând fãrã probleme acasã. Una
dintre echipele în mare formã de la
realuarea campionatului, Recolta
Ostroveni, a pierdut surprinzãtor pe
„Aripile” meciul cu ªcoala GP.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 26-a
Amaradia Melineºti – CSJ ªtiinþa U Craiova 8-2 (la juniori 1-1)
Au marcat: C. Bouleanu 10, 32, Idita 14, 78, C. Calu 19, M. Badea 31, A.

Bouleanu 39, A. Ionescu 89 / Frimu 19, Nuþã 55.
CS Iºalniþa – AS Podari 0-1 (la juniori 4-1)
A marcat: Mateiþã 60.
Avântul Pieleºti – Dunãrea Calafat 1-7 (la juniori 2-1)
Au marcat: Creþu 50 / M. Ilie 22, Bârsan 37, 75, Drãguºin 55, Coca 65, 78,

Brebenel 83.
CSO Filiaºi – Viitorul Cârcea 4-1 (la juniori 6-3)
Au marcat: Rãducanu 18, Hrelea 43, 64, Pais 71 / G. Barbu 13.
Dinamyk Craiova – FC Leamna 0-4 (la juniori 2-7)
Au marcat: Pantelimon 9, 68, Mãceºanu 37, Bãluþoiu 80.
Prometeu Craiova – Progresul Segarcea 1-0 (la juniori 7-0)
A marcat: Cl. Sandu 86 – pen.
ªcoala GP – Recolta Ostroveni 1-0 (la juniori 7-0)
A marcat: Sârmon 54.
Energia Craiova a stat.

Clasament

1. Calafat 24 18 4 2 79-21 58 +22
2. AS Podari 24 18 2 4 80-22 56 +20
3. Prometeu 24 17 2 5 78-28 53 +17
4. Filiaºi 24 16 3 5 60-27 51 +15
5. CS Iºalniþa 25 13 4 8 53-36 43 +7
6. Ostroveni 24 10 5 9 58-60 35 -1
7. Pieleºti 25 11 1 13 58-69 34 -5
8. Segarcea 24 10 3 11 50-48 33 -3
9. Melineºti 25 9 5 11 56-63 32 -7
10. Cârcea 24 8 4 12 37-41 28 -8
11. CSJ „U” 25 7 6 12 37-59 27 -9
12. Leamna 24 8 2 14 49-59 26 -10
13. ªcoala GP 24 6 5 12 45-65 24 -12
14. Dinamyk 24 5 0 19 36-107 15 -21
15. Energia 24 1 3 20 26-97 6 -30

Etapa viitoare
(mâine, ora 17)

Energia Craiova – CS Iºalniþa

AS Podari – Avântul Pieleºti

Dunãrea Calafat – ªcoala de
Fotbal GP

Recolta Ostroveni – CSO Filiaºi

Viitorul Cârcea – Dinamyk
Craiova

FC Leamna – Prometeu
Craiova

CSJ ªtiinþa – Progresul
Segarcea

Amaradia Melineºti stã.

Seria I
Recolta Lipovu - Fulgerul Maglavit 1-4
Viitorul Ciupercenii Noi – SC Poiana Mare 3-3
Flacãra Moþãþei - Victoria Pleniþa 2-1
Recolta Urzicuþa - Avântul Rast 6-0
Sic Pan Unirea - Agrifarm Întorsura 4-4
Avântul Verbiþa – Vânãtorul Desa 1-3
Inter Boureni - Recolta Galicea Mare nu s-a jucat.

Clasament

1. Sic Pan Unirea 15 13 2 0 76-23 41
2. Vânãtorul Desa 17 13 2 2 67-15 41
3. SC Poiana Mare 17 11 2 4 52-26 35
4. Flacãra Moþãþei 16 10 3 3 37-29 33
5. Recolta Urzicuþa 16 8 2 6 33-34 26
6. Fulgerul Maglavit 17 8 2 7 32-38 26
7. Agrifarm Întorsura 17 6 4 7 37-34 22
8. Ciupercenii Noi 17 6 4 7 40-40 22
9. Victoria Pleniþa 17 6 0 11 37-42 18
10. Avântul Verbiþa 16 5 3 8 32-37 18
11. Galicea Mare 15 5 2 8 27-39 17
12. Avântul Rast 17 4 2 11 23-49 14
13. Recolta Lipovu 17 1 1 15 11-78 4

Seria a II-a
Viitorul Craiova – Atletico Craiova 3-2
Unirea Braloºtiþa –  Jiul Breasta 2-3
Standard ªimnic – Viitorul Coºoveni 0-4
ªtiinþa Malu Mare - FEFS Craiova 3-0
Voinþa Belcin - Avocaþii Craiova 3-0
Avântul Þuglui - Jiul Bucovãþ 3-1

Clasament

1. Viitorul Craiova 17 12 2 3 41-1938
2. Avocaþii Craiova 16 12 1 3 55-1837
3. Voinþa Belcin 17 9 6 2 46-3033
4. AS Goieºti 16 9 4 3 49-2631
5. ªtiinþa Malu Mare 17 8 5 4 28-2729
6. Jiul Breasta 17 9 1 7 38-2328
7. Avântul Þuglui 17 9 1 7 41-4228
8. Unirea Braloºtiþa 17 7 3 7 38-3124
9. Viitorul Coºoveni 16 7 2 7 40-4023
10. Standard ªimnic 17 6 4 7 32-3522
11. Jiul Bucovãþ 16 4 1 11 35-5213
12. Atletico Craiova 17 2 0 15 12-666
13. FEFS Craiova 17 1 0 16 13-483

Seria a III-a
Viitorul Bratovoieºti - Inter Secui 0-2
Unirea Amãrãºtii de Jos - Ajax Dobroteºti 2-3
Unirea Tâmbureºti - Victoria Celaru 1-5
Sporting Leu - Olimpia Badoºi 2-0
Fulgerul Mârºani - Progresul Amãrãºtii de Sus 5-2
Victoria Cãlãraºi - Sporting Rojiºte 2-1
UT Dãbuleni - Progresul Castranova 2-1

Clasament

1. Victoria Celaru 17 15 0 2 60-16 45
2. UT Dãbuleni 17 11 2 4 48-28 35
3. Sporting Rojiºte 17 10 2 5 46-26 32
4. Amãrãºtii de Sus 17 9 3 5 30-37 30
5. Fulgerul Mârºani 17 8 3 6 48-35 27
6. Unirea Tâmbureºti 17 8 3 6 34-29 27
7. Sporting Leu 17 6 5 6 33-32 23
8. Viit. Bratovoieºti 17 7 2 8 35-38 23
9. Inter Secui 17 7 1 9 36-32 22
10. Prog. Castranova 17 6 3 8 28-25 21
11. Vict. Cãlãraºi 17 5 3 9 29-41 18
12. Ajax Dobroteºti 17 5 2 10 28-41 17
13. Olimpia Badoºi 17 3 4 10 16-47 13
14. Amãrãºtii de Jos 17 1 3 13 19-63 6

Seria I

Viitorul Vârtop – Eruga Siliºtea Crucii 10-1
Tractorul Cetate - Victoria Basarabi 2-2
Progresul Ciupercenii Vechi - Voinþa Caraula 1-4
Dunãrea Negoi - Avântul Giubega 2-0
Gloria Catane - Viitorul Dobridor 0-1
Juventus Piscu Vechi - Recolta Seaca de Câmp 8-1
Voinþa Radovan - Unirea Vela 0-0
Clasament

1. Victoria Basarabi 16 14 1 1 78-22 43
2. Voinþa Caraula 16 11 2 3 53-25 35
3. Tractorul Cetate 16 11 1 4 76-27 34
4. Unirea Vela 16 11 1 4 43-25 34
5. Viitorul Vârtop 16 8 1 7 61-57 25
6. Dunãrea Negoi 16 7 2 7 51-53 23
7. Gloria Catane 16 6 4 6 33-35 22
8. Avântul Giubega 16 7 1 8 39-42 22
9. Voinþa Radovan 16 6 2 8 33-53 20
10. Juve Piscu Vechi 16 6 1 9 43-49 19
11. Viitorul Dobridor 16 5 3 8 27-44 18
12. Siliºtea Crucii 16 4 0 12 37-64 12
13. Ciupercenii Vechi 16 4 0 12 28-71 12
14. Seaca de Câmp 16 1 3 12 36-71 6

Liga a VI-a Dolj – etapa a 17-a
Seria a II-a

Avântul Dobreºti - Triumf Bârca 1-2
Recolta Cioroiaºi - Deznãþuiul Giurgiþa 2-5
Recolta Mãceºu de Jos - Tricolorul Sadova5-0
Viitorul Mãceºu de Sus - Unirea Goicea 3-1
ªtiinþa Calopãr - Progresul Cerãt 2-2
Dunãrea Gighera - Dunãrea Bistreþ 3-0
Viitorul Valea Stanciului - Progresul Drãnic 1-1
Clasament

1. Mãceºu de Sus 16 12 1 3 63-19 37
2. Triumf Bârca 16 11 3 2 36-16 36
3. Deznãþ. Giurgiþa 16 11 1 4 58-28 34
4. Mãceºu de Jos 16 9 3 4 41-18 30
5. Unirea Goicea 16 8 5 3 49-28 29
6. Progresul Cerãt 16 7 6 3 35-27 27
7. Avântul Dobreºti 16 7 2 7 32-29 23
8. Dunãrea Gighera 16 5 5 6 30-33 20
9. Valea Stanciului 16 5 3 8 29-41 18
10. ªtiinþa Calopãr 16 5 2 9 20-35 17
11. Tricolorul Sadova16 5 2 9 26-44 17
12. Dunãrea Bistreþ 16 5 1 10 23-37 16
13. Progresul Drãnic 16 3 1 12 16-40 10
14. Recolta Cioroiaºi 16 0 3 13 17-80 3

Seria a III-a

Flacãra Drãgoteºti - Rapid Potmelþu 2-2
Torentul Secui - Energia Radomir 0-2
Viitorul II Cârcea - ªtiinþa Teasc 6-1
Progresul Mischii - Voinþa Puþuri 3-0
Unirea Dioºti - Luceafãrul Popânzãleºti 7-5
Unirea Câmpeni - AS Gherceºti 0-2
Atletico Zãnoaga - Avântul Daneþi 6-4
Clasament

1. Viitorul II Cârcea 16 14 0 2 64-15 42
2. Energia Radomir 16 13 2 1 44-19 41
3. AS Gherceºti 16 11 1 4 51-22 34
4. Progresul Mischii 16 10 2 4 46-25 32
5. Rapid Potmelþu 16 8 5 3 39-34 29
6. Atletico Zãnoaga 16 9 1 6 37-34 28
7. Luc. Popânzãleºti 16 6 3 7 33-39 21
8. Torentul Secui 16 5 2 9 21-33 17
9. Unirea Dioºti 16 5 2 9 41-54 17
10. Avântul Daneþi 16 5 2 9 34-54 17
11. Voinþa Puþuri 16 4 3 9 15-27 15
12. Fl. Drãgoteºti 16 2 5 9 26-44 11
13. Unirea Câmpeni 16 3 1 12 21-42 10
14. ªtiinþa Teasc 16 1 3 12 17-56 6

Seria a IV-a

Voinþa Raznic - – Sportul Carpen 3-0
AS Scãeºti - Vulturul Cernãteºti 1-2
Viitorul Valea Fântânilor - FC Schitu 3-4
AS Greceºti - Voinþa Argetoaia 2-1
Sportul Fratoºtiþa - Sporting Seaca de Pãdure
nu s-a jucat
Viitorul Brãdeºti a stat.
Gaz Beton Filiaºi - Jiul Mihãiþa 5-1
Clasament

1. Vulturul Cernãteºti 15 13 2 0 52-10 41
2. Jiul Mihãiþa 15 11 0 4 40-22 33
3. Voinþa Raznic 15 10 1 4 36-23 31
4. Gaz Beton Filiaºi 14 9 2 3 33-13 29
5. Valea Fântânilor 15 8 4 3 35-22 28
6. AS Scãeºti 15 8 1 6 29-22 25
7. FC Schitu 15 6 3 6 33-33 21
8. Voinþa Argetoaia 15 5 0 10 30-46 15
9. AS Greceºti 15 5 0 10 20-44 15
10. Sportul Fratoºtiþa 14 4 1 9 29-41 13
11. Viitorul Brãdeºti 14 3 1 10 18-30 10
12. Sportul Carpen 14 3 0 11 11-37 9
13. Seaca de Pãdure 14 2 1 11 20-41 7

Liga a V-a Dolj, etapa a 18-a
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 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXV- A

Steaua 25 20 3 2 59-20   63p
Astra 25 14 5 6 48-24 47
Petrolul 25 12 9 4 36-21 45
Dinamo 25 13 6 6 38-26 45
Pandurii 25 13 5 7 37-33 44
Vaslui 25 11 7 7 35-26 40
Rapid 25 10 7 8 25-23 37
CFR Cluj 25 9 9 7 39-28 36
FC Braşov 25 9 7 9 31-34 34
Oţelul 24 7 8 9 27-31 29
Mediaş 24 7 7 10 26-34 28
„U” Cluj 25 7 7 11 23-37 28
Concordia 24 6 7 11 21-37 25
Ceahlăul 25 6 6 13 29-43 24
Viitorul 24 4 11 9 28-37 23
Iaşi 25 6 4 15 24-36 22
Severin 25 4 8 13 23-33 20
Bistriţa 25 3 8 14 18-44 17

6

5

4

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

FC Braşov – Ceahlăul 1-0
A marcat: Mateiu 78.
Astra – „U” Cluj 1-2
Au marcat: Budescu 89 – pen. / Borza 34, Muzac 85 – pen.
CS Turnu Severin – FC Vaslui 2-0
Au marcat: Hasanovic 43, Neacşa 81.
Pandurii – Petrolul 1-3
Au marcat: Nicoară 47 / Hamza 38, Bokila 45 – pen, 58.
CFR Cluj – Dinamo 0-1
A marcat: Dănciulescu 63.
Gloria Bistriţa – Rapid 0-1
A marcat: Grigorie 83.
Steaua - CSMS Iaşi 3-1
Au marcat: Chipciu 45, Pintilii 59, Tatu 85 / Cl. Tudor 15 – pen.

Meciurile Concordia – Gaz Metan şi Viitorul – Oţelul s-au jucat aseară.

LIGA I – ETAPA A XXV-A

Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

SPORT LA TV,  ASTĂZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Galatasaray Is-

tanbul – Real Madrid.
Digi Sport 2
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naţională: HCM Baia

Mare – Corona Braşov / 19:30 – VOLEI (F) – Play-off,
finala, meci 2: Dinamo – Ştiinţa Bacău / 21:45 – FOTBAL
– Liga Campionilor: Borussia Dortmund – Malaga.

Digi Sport 3
21:00 – BASCHET (M) – Euroliga, Top 16: Barcelona –

Panathinaikos.
Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Borussia Dort-

mund – Malaga.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALĂ – MANŞA SECUNDĂ

Toate privirile
spre Dortmund!

Borussia Dortmund – Malaga (în tur 0-0)
Stadion: „Signal Iduna Park”, astăzi, ora 21:45, TVR 1, Dolce 1, Digi 2

Echipe probabile
Dortmund: Weidenfeller – Piszczek, Subotici, Hummels, Schmelzer – Gundogan, S. Bender – Gros-

skreutz, Gotze, Reus – Lewandowski. Antrenor: Jurgen Klopp.
Malaga: Caballero – J. Gamez, Lugano, Demichelis, Antunes – Toulalan, Camacho – Joaquin, J. Baptista,

Isco – Saviola. Antrenor: Manuel Pellegrini.
Arbitru: Craig Thomson (Scoţia).

Protagonistele unui sezon exce-
lent în Ligă, „surprizele” Dortmund
şi Malaga vor încerca în această
seară să-şi desăvârşească „capo-
doperele” cu o calificare în semifi-
nalele competiţiei. Favorită, măcar
la o primă vedere, porneşte forma-
ţia germană,  nu neapărat remiza
albă din tur plasând-o în pole-po-
sition, c i avantajul terenului pro-
priu, unde are proc entaj maxim
până acum. Fie că adversara s-a
numit Real Madrid, Manc hester
City, Ajax sau Şahtior Doneţk. Mai
mult, doar Cristiano Ronaldo a reu-
şit să perforeze defensiva galben-
negrilor pe „Iduna Park”, într-un
meci încheiat cu 2-1 în favoarea
gazdelor. Dintre echipele enumerate
mai sus, ucrainenii lui Mircea Lu-
cescu au păţit-o cel mai rău, ce-
dând la scor de neprezentare (0-3)
în manşa secundă a „optimilor”.

Cât o priveşte pe Malaga şi evo-
luţiile sale în afara arenei „La Rosa-
leda”, numai una din cele 5 vizite
europene făcute în acest sezon ar
scoate-o în afara calificării. Este vor-
ba despre un 0-1 înregistrat în faza

anterioară cu FC Porto, gol încasat
însă în urma unui ofsaiad nesemna-
lizat. În rest, andaluzii au învins o
dată (3-0 cu Anderlecht) şi au remi-
zat de trei ori (0-0 cu Panathinaikos,
2-2 cu Zenit şi 1-1 cu AC Milan).

Drama lui Pellegrini!
„Vrem să-i aducem un strop
de bucurie antrenorului nostru”

Finalul săptămânii trecute a adus
o veste tragică pentru antrenorul
Malagăi, Manuel Pellegrini.  Tatăl
său a decedat, căzând victima unui
fulger. Imediat tehnicianul a plecat
în ţara sa natală, Chile, urmând a
ajunge în Germania doar azi, după
funeralii. „Vrem să facem tot posi-
bilul pentru a-i aduce un strop de
bucurie tehnicianului nos tru” a
spus căpitanul Weligton. Fundaşul
va absenta însă în această seară,
fiind suspendat după cartonaşul
galben încasat în tur. Situaţie în
care se află şi mijlocaşul la închi-
dere, Iturra. Malaga a cedat în acest
week-end în Primera, 2-4 pe tere-
nul lui Sociedad, rezultat ce a fă-

cut-o să coboare de pe locul 5 pe
6, la 4 puncte de ultima poziţie (4)
ce asigură participarea în Ligă, po-
ziţie ocupată chiar de Sociedad.
„Albaştrii” n-au aliniat însă pe
„Anoeta” titularii obişnuiţi, Cabal-
lero, Toulalan, Gamez, Isco, Sa-
viola sau Baptista negăsindu-se în
primul 11.

De cealaltă parte, tot într-un 4-
2, dar victorios, a fost implicată şi
Dortmund, codaşa Augsburg că-
zându-i victimă. Rezultat prin care,
Borussia şi-a consolidat poziţia se-
cundă, distanţându-se la 6 „lun-
gimi” de principala urmăritoare,
Leverkusen (1-1 cu Wolsfurg).
Despre titlu nu mai poate fi vorba,
Bayern încoronându-se încă de
sâmbătă (1-0 la Frankfurt), cu 6
runde înainte de finiş.

Pentru confruntarea din aceas-
tă seară, Jurgen Klopp nu are nici
un suspendat, ci doi incerţi: Hum-
mels şi Blaszczykowski. Doar în
ceea ce-l priveşte pe ultimul lucru-
rile sunt ceva mai delicate, Hum-
mels fiind fat de presa germană în
formula de start.

„Galacticii”, în scopuri mai degrabă turistice la Istanbul
Galatasaray Istanbul – Real Madrid (în tur 0-3)

Stadion: „Turk Telecom Arena”, astăzi, ora 21:45, Digi 1, Dolce 2
Echipe probabile

Galatasaray: Muslera – Eboue, S. Kaya, Riera, Amrabat – Sneijder, F. Melo, S. Inan,  Hamit Altintop – U.
Bulut, Drogba. Antrenor: Fatih Terim.

Real: D. Lopez – Arbeloa, Varane, Pepe, Coentrao – Khedira, Modrici – Di Maria, Ozil, Cr. Ronaldo –
Benzema. Antrenor: Jose Mourinho.
Arbitru: Stephane Lannoy (Franţa).

Succesul Realului din tur, 3-0, a decis practic califica-
rea, doar un miracol mai putând-o duce pe Galatasaray în
careul cu aşi. Mai ales că turcii nu se vor putea baza nici
pe principalul lor realizator din acest sezon, Burak Yilmaz
(8 goluri în Ligă, 18 în campionat), suspendat după parti-
da de la Madrid. A fost un cartonaş galben primit pe ne-
drept atunci, nefiind vorba despre simulare în duelul său
cu Ramos, eveniment petrecut, şi mai nemuţumitor pen-
tru turci, în suprafaţa de pedeapsă. De altfel, aceştia au
făcut apel la UEFA pentru ştergerea cartonaşului, însă fo-
rul continental n-a găsit de cuviinţă să ia măsura ce se

impunea. Nici fundaşul camerunez Dany Nounkeu nu va
juca, deasemenea „îngălbenit” pe „Bernabeu”.

Jose Mourinho are şi el doi suspendaţi, însă aceştia
şi-au dorit „galbenul”, pentru a fi „curaţi” în semifina-
le. Este vorba despre Sergio Ramos şi Xabi Alonso.
În week-end, Real (pe 2 în Primera) a umilit-o, acasă,
pe Levante, cu 5-1, în timp ce Galata (prima în cam-
pionat) a trecut, tot acasă, de „lanterna” Mersin, 3-1.

Returul celorlalte două „sferturi”, Barcelona – PSG
(2-2) şi Juventus – Bayern Munchen (0-2) va avea
loc mâine seară.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Galatasaray Is-

tanbul – Real Madrid.
TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Borussia Dort-

mund – Malaga.
Neptun TV
17:00 – VOLEI (M) – Play-off, finala, meci 2: Tomis

Constanţa – SCMU Craiova.
Eurosport
18:00 – HALTERE – CE Tirana (Albania): feminin, 53

kg / 21:00 – HALTERE – CE Tirana (Albania): masculin,
62 kg / 0:15 – CM DE TURISME.

Eurosport 2
18:45 – FOTBAL – Liga Campionilor Asiei.


