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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- I-a prins bine lui Popescu că
a învăţat limba franceză, acum e
cerşetor la Paris.

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
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O operaţiune spe ctaculoasă de salvare  a unui copil în vârstă de 3 ani s-a de sfăşurat,
timp de aproape două ore, sâmbătă,  în localitate a Segarcea. Gabriel a căzut,  din gre-
şe ală,  într-o fântână adâncă de  aproximativ 15 metri, dar foarte îngustă,  cu un diame-
tru de  aproximativ 30 de ce ntimetri, astfel că pompierii ş i localnicii s -au luptat să
scoată, rând pe rând, tuburile din beton ale fântânii, ca să ajungă cât mai aproape de micuţ. „Eroul”
operaţiunii a fost tot un copil, din localitate,  Marian Becheanu, în vârstă de 14 ani. Îmbrăţişările
primite din parte a părinţilor lui Gabriel,  dar şi din partea pompie rilor cărora le-a dat o mână de
ajutor, lacrimile lor, ş i ale vecinilor, care  au stat cu toţii în tens iune până s-a terminat totul, l-au
răsplătit , într-un fel, pe Marian,  pentru gestul său. Acum este  eroul oraşului.
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Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!
A coborât în fântână şi a salvat viaţa unui alt copil

Actorul Valer
Dellakeza: „Îmi doresc
sănătate, regizori
şi cronicari pricepuţi”

S-a întâmplat
la Paris. Sâmbătă,
la Consiliul
Naţional al PS

Socialiştilor francezi nu le prea iese
actul guvernării. Sincopele sunt evi-
dente. Nemulţumirea faţă de guver-
nul condus de premierul Jean Marc
Ayrault este resimţită la nivelul sim-
patizanţilor partidului, cum se întâm-
plă şi cu cea faţă de preşedintele ţă-
rii, Francois Hollande, ajuns la un
nivel de popularitate extrem de scă-
zut. Sâmbătă, 13 aprilie a.c., la Pa-
ris, la Centrul congreselor, unde se
ţinea Consiliul Naţional al PS, în ju-
rul orei 11, nu mai puţin de 50 de
angajaţi grevişti ai uzinei PSA Peu-
geot-Citroen au irupt în sală
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Secretarul executiv al PSD Constanþa, Cris-
tinel Dragomir, a declarat, sâmbãtã, cã preºe-
dintele Partidului Verde, deputatul USL de Con-
stanþa Remus Cernea (foto), nu mai este mem-
bru al PSD, astfel cã social-democraþii nu au
ce sprijin sã îi retragã acestuia. „Remus Cer-
nea oricum nu mai are sprijinul nostru politic,
pentru cã acum este la Partidul Verde, nu mai
este la PSD. Noi l-am înscris la alegeri, a fost
membru al organizaþiei noastre ºi pe urmã s-a
înscris înapoi la Partidul Verde. Ca atare, ºi-a
pierdut calitatea de membru al PSD. Noi ce
sprijin sã îi mai retragem?!”, a declarat Cristi-

USL sare la gâtul propriului deputatUSL sare la gâtul propriului deputatUSL sare la gâtul propriului deputatUSL sare la gâtul propriului deputatUSL sare la gâtul propriului deputat
de Constanþa, Remus Cerneade Constanþa, Remus Cerneade Constanþa, Remus Cerneade Constanþa, Remus Cerneade Constanþa, Remus Cernea

nel Dragomir. El a mai spus cã PSD Constan-
þa s-a „pãcãlit” atunci când l-a acceptat pe
Remus Cernea în partid. „Face proiectul ãla
de lege, ºi? În loc sã facã ceva pentru judeþul
ãsta, care l-a fãcut deputat... Asta este, am
luat þeapã cu el. Altceva nu pot sã spun”, a
subliniat Dragomir. Liderul senatorilor PNL,
Puiu Haºotti, a declarat, sâmbãtã, pentru Me-
diafax, cã cere PSD Constanþa retragerea spri-
jinului politic acordat deputatului Remus Cer-
nea, pentru iniþiativa acestuia privind reglemen-
tarea parteneriatului civil între persoane de
acelaºi sex. La rândul sãu, preºedintele exe-

cutiv al Partidului Verde (PV), Ovidiu Iane,
deputat de Suceava, a anunþat, sâmbãtã,
în cadrul ºedinþei Consiliului judeþean al
PSD Suceava, la care a participat, cã a
revenit în PSD ºi cã se delimiteazã de ul-
timele acþiuni publice ale liderului PV, Re-
mus Cernea. Deputatul USL Remus Cer-
nea a anunþat cã vrea sã iniþieze un pro-
iect de lege pentru reglementarea parte-
neriatului civil între heterosexuali ºi între
persoanele de acelaºi sex, susþinând cã
acest model este aplicat în mai multe þãri
europene. „Eu susþin ºi noi, Verzii, susþi-
nem Drepturile Omului pentru toþi cetãþe-
nii. Noi nu considerãm cã anumiþi cetãþeni
ar trebui discriminaþi în vreun fel pentru
nici un motiv, pentru cã ar fi femei, pentru

cã ar aparþine unei minoritãþi naþionale sau unei
minoritãþi sexuale. În Europa, foarte multe þãri
deja acceptã parteneriatele civile sau cãsãtoriile
între persoanele de acelaºi sex. (...) În Franþa,
mai întâi acum cinci ani, a fost adoptatã legea
privind parteneriatele civile, iar la începutul
acestui an sau la sfârºitul anului trecut a fost
adoptatã legea privind drepturile persoanelor de
acelaºi sex de a se cãsãtori”, a declarat Remus
Cernea, vineri, într-o conferinþã de presã susþi-
nutã la cabinetul sãu parlamentar din Constan-
þa. De asemenea, un grup de parlamentari în
frunte cu Remus Cernea pregãteºte o iniþiativã
legislativã care sã vizeze o altã formã de finan-
þare a cultelor decât cea de la bugetul de stat,
respectiv cea a modelului german. Cernea vede
o redirecþionare a unui procent din impozitul pe
venit al cetãþenilor, la liberã alegere, cãtre cul-
tele religioase, ca în cazul organizaþiilor nongu-
vernamentale. Liderul PSD Constanþa, Radu
Mazãre, a declarat cã dezaprobã iniþiativa de-
putatului Cernea - pe care l-a fãcut „tâmpit” -
privind eliminarea finanþãrii cultelor ºi îi solicitã
retragerea acestui proiect, în caz contrar ame-
ninþându-l cã „îi va rupe picioarele” acestuia
când va mai veni în Constanþa. Preºedintele
Partidului Verde, Remus Cernea, a candidat la
alegerile parlamentare din 2012 din partea USL
în Colegiul 9 din Constanþa, reuºind sã câºtige
un mandat de deputat.

Codul portocaliu de inundaþii,
menþinut pe Dunãre

Codul portocaliu de inundaþii este
menþinut pe Dunãre, însã a fost ridicat
de pe râul Crasna, în judeþul Satu Mare,
potrivit actualizãrii unei avertizãri emi-
se de Institutul Naþional de Hidrologie
ºi Gospodãrire a Apelor (INHGA). IN-
HGA a actualizat, sâmbãtã, o avertiza-
re anterioarã, precizând cã pânã pe 17
aprilie, ora 18, se menþine avertizarea
cod portocaliu pe Dunãre, care vizea-
zã sectorul aval Porþile de Fier - Zimni-
cea (sector îndiguit aval Gruia) din ju-
deþele Mehedinþi, Dolj, Olt ºi Teleorman,
precum ºi sectorul Hârºova-Brãila (sec-
tor îndiguit) ºi braþele fluviului în jude-
þele Constanþa, Brãila ºi Tulcea. Tot Du-
nãrea se aflã sub cod galben pe sectoa-
rele Zimnicea-Hârºova ºi aval Brãila ºi
pe braþul Borcea (Cãlãraºi-Vadu Oii),
în judeþele Teleorman, Giurgiu, Cãlã-
raºi, Ialomiþa, Brãila, Galaþi ºi Tulcea,
potrivit INHGA.

Tichetele pentru „Rabla
2013”, distribuite începând
cu 15 mai

Ministerul Mediului va emite, prin
intermediul Administraþiei Fondului de
Mediu, 20.000 de tichete pentru Progra-
mul „Rabla 2013”, din care 17.000 pen-
tru persoane fizice ºi juridice ºi 3.000
pentru instituþiile publice, care vor fi dis-
tribuite începând din 15 mai, a declarat
ieri ministrul Rovana Plumb, la RTV. Ti-
chetul are o valoare de 1.500 euro (6.500
lei), iar repartizarea nu va mai fi egalã
pe fiecare unitate administrativ-terito-
rialã, ci va þine cont de numãrul maºini-
lor mai vechi de 10 ani aflate în parcul
auto al unitãþilor administrativ-terito-
riale, a spus Rovana Plumb. Potrivit aces-
teia, tichetele vor fi transferabile, pentru
cã studiile ºi analizele au arãtat cã altfel
ar apãrea un blocaj pe piaþã în ceea ce
priveºte înnoirea parcului auto, deoa-
rece existã judeþe mai sãrace cu multe
maºini vechi, dar ºi foarte multe judeþe
cu potenþial de achiziþie de maºini noi
mare ºi în creºtere.

Eurodeputatul Elena Bãses-
cu susþine cã s-a „liniºtit”
dupã anunþul Ralucãi Turcan
(foto) potrivit cãruia PDL nu
intenþioneazã „în acest mo-
ment” sã o excludã pe fiica
cea micã a preºedintelui
Bãsescu, ea afirmând despre
deputatul democrat-liberal de
Sibiu cã a ajuns „la vârful
politicii fãrã sprijinul domnului
Stolojan”. „M-am liniºtit
acum, când Raluca m-a
asigurat cã PDL nu are ca
obiectiv «în acest moment» sã
mã dea afarã ºi cã pot ramâne,
momentan, în partidul în care
ea a venit dupã ce Traian
Bãsescu era deja preºedinte ºi
câºtigase toate bãtãliile electo-
rale. Sunt mândrã de faptul cã
sunt susþinutã de unul dintre
cei mai puternici
lideri ai actualei
conduceri, o femeie
care a ajuns la vârful
politicii pe propriile
picioare, fãrã spriji-
nul domnului Stolo-
jan ori al lui Traian
Bãsescu, al cãrui
purtãtor de cuvânt a
fost soþul ei, înainte
de a deveni consilie-
rul de imagine al
unor membri mar-
canþi PNL ori PC. O
asigur pe Raluca ºi

Elena Bãsescu ºi Raluca Turcan
se ironizeazã reciproc prin

conferinþele de presã
Ministrul Eugen Nicolãescu a

declarat în emisiunea „Dupã 20 de
ani”, difuzatã duminica de Pro TV,
cã scurgerile din sistemul sanitar
se produc acolo unde sunt cei mai
mulþi bani pentru licitaþii. Potrivit
ministrului, cei care contribuie la
scurgerea banilor „sunt cei care
participã la licitaþii, cã vând medi-
camente, cã vând materiale sani-
tare, cã vând echipamente. (...)
Asta înseamnã cã acolo sunt re-
zerve foarte multe ºi cã acolo este
o scurgere de bani. Mai departe,
sunt tratamente în care poþi sã-i dai
pacientului medicamente generice
care costã un leu sau poþi sã-i dai
un medicament original, care cos-
tã 100 de lei. Pânã la urmã, cineva
ar trebui sã facã aceastã apreciere
ºi acela este medicul, este ºeful de
secþie, este directorul medical ºi
managerul. (...) Tot ce discutãm
noi aici ar putea sã însemne între
patru ºi cinci la sutã din fondurile
sãnãtãþii”. O soluþie pentru stopa-
rea acestui fenomen ar fi, în opi-
nia lui Nicolãescu, „sistemul de li-
citaþii centralizate. Sistemul a în-
ceput deja sã funcþioneze, noi am
fãcut ordinul de ministru, s-a fã-
cut caietul de sarcini, probabil cã
într-o lunã de zile pornesc licitaþii-
le”. Referitor la noua listã de me-
dicamente compensate, ministrul
spune cã aceasta ar putea intra în
vigoare din 1 iulie. „Am fãcut co-
misii noi de specialitate, care vor

Nicolãescu: O noua listã de medicamente
compensate de la 1 iulie ºi salarii

de 1.000 de euro pentru medici
face analiza intrãrii de molecule noi,
întrucât lista nu a mai fost modifi-
catã din 2008. (...) Noua listã va
intra în vigoare din 1 iulie”, a spus
Nicolãescu în emisiunea „Dupã 20
de ani”. Salariile medicilor au fost
un alt subiect abordat de ministrul
Sãnãtãþii, acesta precizând cã în
prezent se lucreazã la un nou pro-
iect de lege, care vizeazã „exclu-
derea medicului din sistem buge-
tar”, ºi care ar putea fi aplicat din
1 ianuarie 2014. „Lucrãm la noul
proiect de lege privind plata dupã
performanþã ºi competitivitate.
Acest proiect este în fazã foarte
avansatã. Astãzi, spunem cã un
medic lucreazã într-un spital pu-
blic, atât. Este medic primar, are
1.800 de lei. Este de râs. Dacã mai
are timp, poate avea ºi un cabinet
privat sau poate sã lucreze la un
spital privat, douã-trei ore. Dar, din
pãcate, sunt foarte multe cazuri
când un medic din sistemul public
stã douã ore în spitalul public ºi
pleacã în douã-trei cabinete. Dar
problema este cã îºi plimbã pacien-
tul din sistemul public cãtre cel
privat, în acesta din urmã se re-
zolvã cazurile simple, iar dacã este
de tratat, revine cu el în sistemul
public”, a explicat ministrul Sãnã-
tãþii. Prin noua lege, a continuat
acesta, „medicii pot avea garanþia
cã muncesc în spitalul public câte
ºapte ore, cât prevede Codul mun-
cii, ºi primesc 3.000 de lei”.

pe aceastã cale cã mã voi bate
pentru principiile de dreapta
indiferent de statutul meu...
membru PDL sau membru
exclus din PDL”, scrie Elena
Bãsescu pe un site de sociali-
zare. Vicepreºedintele PDL
Raluca Turcan a susþinut
vineri, într-o conferinþã de
presã, cã „PDL nu are ca
obiectiv, în acest moment, sã
o dea afarã pe Elena Bãsescu”,
afirmând cã îi doreºte succes
dacã va considera cã nu are
nevoie de partid pentru a-ºi
reînnoi mandatul de europarla-
mentar, deoarece, „(...) din
câte am auzit, ºi din declaraþii-
le doamnei Elena Bãsescu,
dumneaei a câºtigat mandatul
de parlamentar european
independent”.
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S-a întâmplat la Paris. Sâmbãtã,S-a întâmplat la Paris. Sâmbãtã,S-a întâmplat la Paris. Sâmbãtã,S-a întâmplat la Paris. Sâmbãtã,S-a întâmplat la Paris. Sâmbãtã,
la Consiliul Naþional al PSla Consiliul Naþional al PSla Consiliul Naþional al PSla Consiliul Naþional al PSla Consiliul Naþional al PS

MIRCEA CANÞÃR

Socialiºtilor francezi nu le prea
iese actul guvernãrii. Sincopele sunt
evidente. Nemulþumirea faþã de gu-
vernul condus de premierul Jean
Marc Ayrault este resimþitã la nive-
lul simpatizanþilor partidului, cum se
întâmplã ºi cu cea faþã de preºedin-
tele þãrii, Francois Hollande, ajuns la
un nivel de popularitate extrem de
scãzut. Sâmbãtã, 13 aprilie a.c., la
Paris, la Centrul congreselor, unde
se þinea Consiliul Naþional al PS, în
jurul orei 11, nu mai puþin de 50 de
angajaþi greviºti ai uzinei PSA Peu-
geot-Citroen au irupt în salã. Pentru
câteva momente, tulburarea a fost
generalã. Mai mulþi miniºtri ai guver-
nului se aflau în primul rând, în timp
ce primul-ministru fusese scos de
serviciul sãu de protecþie înainte de
venirea manifestanþilor. Dacã guver-
nul a fost acuzat de „trãdare”, pre-
ºedintele Francois Hollande califica-
se drept „inacceptabilã” închiderea

uzinei Aulnay la 14 iulie 2012. Tot
ce s-a putut face a fost ca liderul
socialiºtilor francezi, Harlem Desir,
sã-i dea cuvântul liderului de sindi-
cat al PSA, Jean Pierre Mercier,
acesta solicitând o mediere între
conducerea Peugeot-Citroen ºi sin-
dicate. Dacã totul a fost un scena-
riu nu se spune. Dar, în orice caz,
tonul discuþiilor s-a radicalizat, încât
ministrul Economiei ºi Solidaritãþii
Sociale, Benoit Hamon, a declarat cã
„furia socialã este consecinþa lo-
gicã a crizei ºi politicii de auste-
ritate în Europa”. Anterior iruperii
manifestanþilor, premierul Jean Marc
Ayrault fãcuse referiri la un plan de
moralizare a vieþii politice, pregãtit
la Matignon cu greii partidului, dupã
„afacerea Cahuzac”. Pe frontul eco-
nomic, ºeful guvernului declarase cu
o zi înainte, la RTL, cã pledeazã pen-
tru „un nou model francez”, care
„sã facã faþã crizei”, neomiþând sã

adauge cã „eu nu voi fi premierul
unui turn de austeritate”. Un sem-
nal fusese dat de însuºi ºeful statu-
lui în cursul intervenþiei televizate din
28 martie a.c., pe canalul France 2,
unde evocase „tensiunile amicale
între Franþa ºi Germania, pe sea-
ma politicii generale a Europei”.
Oricum, adversarul a fost desemnat:
dreapta germanã a Angelei Merkel.
Ca ºi acum un an, socialiºtii fran-
cezi vorbesc de reorietarea Euro-
pei în direcþia creºterii economice.
„Partidul nostru este la punctul
confruntãrii cu conservatorii ger-
mani ºi  Angela Merkel” ,  a  spus
patronul PS, care vrea „construirea
unui front al progresiºtilor euro-
peni”, cãruia sã i se alãture ºi ca-
marazii socialiºti germani. „Timpul
unei alte Europe a venit”, a mai spus
el. Afarã, muncitorii au scandat mi-
nute în ºir slogane populiste: „Nici
o uzinã nu trebuie închisã”, „Inter-

ziceþi concedierile”, „Suntem mun-
citori, nu huligani. Huligani sunt pa-
tronii”. În luna iunie va avea loc
convenþia socialistã privind Europa
ºi, dupã cum se aratã lucrurile, într-
o mare dificultate s-ar putea afla,
cât de curând, ºi premierul român,
Victor Ponta. Care nu poate rãmâ-
ne ºi în graþiile lui Jean Marc Ay-
rault, dar ºi în cele ale Angelei Mer-
kel, la care îl vorbeºte de bine, cum
suntem încredinþaþi, preºedintele Tra-
ian Bãsescu. De atâta ºpagat s-ar
putea trezi într-o stare de disconfort,
deloc recomandabilã. Economia mer-
ge prost pretutindeni în jurul nostru
– ºi aici îl citãm pe Adrian Nãstase,
care scrie pe blogul personal: „Eu-
ropa se împarte în grupuri de intere-
se (grupuri de stânga ºi grupuri de
dreapta). Regulile se schimbã, men-
talitãþile se schimbã, zonele de influ-
enþã aºijderea. Suveranitatea state-
lor s-a schimbat”.

Angajaþii care vor rãmâne fãrã loc
de muncã reprezintã aproape o trei-
me din personalul CAO. Cei 118 mun-
citori, din totalul de 390 care existã în
organigramã, provin din toate servi-
ciile companiei, începând cu simpli
muncitori care asigurã intervenþia la
reþele de apã ºi canalizare, ºi termi-
nând cu ingineri, laboranþi, casieri ºi
chiar coordonatori de serviciu. ”Mã-
sura concedierii colective a fost dis-
pusã de cãtre Consiliul de Adminis-
traþie în urma analizelor privind situa-
þia economico-financiarã a compa-
niei”, se aratã într-un comunicat de
presã, care a fost postat vineri pe site-
ul companiei craiovene.

Procedura a fost deja
demaratã

Conducerea Companiei de Apã Ol-
tenia a precizat cã procedura de con-
cediere colectivã a fost deja dema-
ratã. Potrivit acesteia, a fost emise
notificãri privind decizia de a efec-
tua concedierea colectivã cãtre toa-
te organismele care reglementezã
raporturile de muncã, respectiv cã-
tre Sindicatul Liber Apã Canal Cra-
iova, I.T.M. Dolj ºi A.J.O.F.M. Dolj.

Compania de Apã Oltenia a pus pe lista neagrã nu
mai puþin de 118 angajaþi care vor pleca acasã pânã la

sfârºitul lunii viitoare. Conducerea companiei spune
cã trebuie sã aplice aceastã mãsurã întrucât recoman-

darea i-a fost fãcutã de douã rapoarte de audit ale
Primãriei Craiova.

”În vederea stabilirii salariaþilor care
urmeazã a fi concediaþi s-a procedat
la departajarea dupã evaluarea rea-
lizãrii obiectivelor de performanþã,
efectuatã în urma evaluãrii profesi-
onale, dupã care s-au aplicat cele-
lalte criterii prevãzute în Contractul
colectiv de muncã”, a motivat con-
ducerea CAO.

Ultimii angajaþi
vor pleca pe 15 mai

Salariaþii au început sã primeascã
anunþul de concediere încã de sãp-
tãmna trecutã, mai precis de joi. Ul-
timii din cei 118 care vor fi puºi pe
liber ar trebui, conform celor anun-
þate, sã-ºi facã bagajele pânã la data
de 15 mai, care este termenul-limitã
al restructurãrilor prin care trece
acum compania. Conducerea susþi-
ne cã salariaþii vor primi un preaviz
de 20 de zile lucrãtoare, aºa cum pre-
vede legea, pentru a-ºi putea cãuta
un alt loc de muncã în tot acest tim-
p.În plus, angajaþilor disponibilizaþi li
se vor acorda compensaþii bãneºti
care vor fi plãtite lunar, în funcþie de
vechimea în muncã pe care aceºtia
o deþin.

Rapoartele de audit
au recomandat
plecarea oamenilor

Conducerea CAO motiveazã cã
aceste concedieri sunt cerute, în mod
expres, de autoritãþile locale. Imediat
dupã preluarea mandatului, primarul
Lia Olguþa Vasilescu a comandat ra-
poarte de audit la toate regiile din
subordine. Verificãrile au ajuns ºi la
CAO, conducerea de aici spunând cã
ambele rapoate de audit privind acti-
vitatea economico-financiarã au arã-
tat o pondere a cheltuielilor cu perso-
nalul mai mare decât nivelul care per-
mite o funcþionare economicã eficien-
tã a companiei. Cu alte cuvinte, s-a
concluzionat cã aceastã unitate o duce
prost cu banii ºi din cauzã cã are o
organigramã mult prea stufoasã.

Promisiunile primarului
Într-un din plenurile CLM Craio-

va, primarul Lia Olguþa Vasilescu le-
a reproºat consilierilor PDL, în spe-
þã fostului ales local, Mãrinicã Din-
cã, cã a fãcut angajãri masive în vre-
mea în care a fost viceprimar al Cra-
iovei, cunoscut fiind faptul cã el a
condus instituþia înlocuindu-l pe pri-
mar. Edilul-ºef a susþinut atunci cã
surplusul de angajaþi din rândurile
simpatizanþilor democrat-liberali a
fost constatat la CAO, companie pe
care fosta conducere PDL ar fi poli-
tizat-o îndeosebi. În ciuda celor con-
statate, primarul a declarat, la vre-
mea respectivã, cã nu va face dis-
ponibilizãri întrucât scopul nu este
acela de a crea ºomeri.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii Brigãzii de Combate-
re a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, cu sprijinul co-
legilor de la SCCO Olt, SOS Cra-

Trei doljeni au fost reþinuþi, vineri, pen-
tru falsificare de monedã ºi punere în cir-
culaþie de monedã falsã, dupã ce doi din-
tre ei au fost prinºi în flagrant cu aproa-
pe 3.000 de lei, bani falsi. Dupã flagrant,
poliþiºtii BCCO Craiova ºi procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova l-
au reþinut ºi pe al treilea component al
grupãrii de falsificatori ºi au fãcut patru
percheziþii la locuinþele celor doi, dar ºi
la alþi membri ai grupului infracþional,
fiind gãsiþi, la una din locuinþe, alþi

12.050 lei falºi, dar ºi imprimanta per-
formantã cu care doljenii „fabricau”
bancnotele. În ciuda probatoriului, ma-
gistraþii Tribunalului Dolj au respins, în
noaptea de vineri spre sâmbãtã, aresta-
rea preventivã a celor trei doljeni, dis-
punând faþã de ei mãsura obligãrii de a
nu pãrãsi localitatea. Este al doilea caz
de falsificare de monedã naþionalã, în ul-
timele douã luni, în care instanþa dispu-
ne continuarea cercetãrilor cu autorii în
stare de libertate.

iova, IPJ Dolj ºi Olt ºi al SRI –
Secþia Judeþeanã Dolj, împreu-
nã cu procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, au or-

ganizat o acþiune vizând des-
tructurarea unui grup infracþio-
nal specializat în falsificarea ºi
punerea în circulaþie de bancno-
te autohtone. Acþiunea a dema-
rat în noaptea de joi spre vineri,
în jurul orei 01.00, când oame-
nii legii au oprit în trafic, pe DN
64, în comuna Strejeºti, judeþul
Olt, un autoturism Ford Galaxy
în care se aflau douã persoane.
Este vorba despre Dan Gogoa-
ºã, de 39 de ani, din comuna
doljeanã Urzicuþa ºi de Alin Bol-
borici, de 37 de ani, din Bãileºti.
În urma percheziþionãrii celor
doi ºi a autoturismului au fost
gãsite 29 de bancnote din cupiu-
ra de 100 de lei, toate false, vând
aceeaºi serie. Potrivit ancheta-
torilor, în urma cercetãrilor s-a
stabilit cã cei doi, împreunã cu
Marius Poenaru, de 26 de ani,
din Bãileºti, student în anul III
la Facultatea de Automaticã din
Craiova, în perioada 28 martie

– 11 aprilie a.c., au falsificat ºi
pus în circulaþie, pe raza jude-
þelor Dolj, Olt, Argeº ºi Vâlcea,
zeci de bancnote din cupiura de
100 de lei falsificate. Suspecþii
„operau”, de obicei noaptea,
dupã cum au stabilit oamenii le-
gii, oprind la magazine non-stop,
de unde cumpãrau câte ceva, de
valoare micã ºi achitau cu o
bancnotã de 50 sau de 100 de
lei, falsã, primind astfel bani
buni drept rest.

Întrucât aveau date cã acasã
la ruda unuia dintre membrii gru-
pãrii s-ar mai afla bani falºi, po-
liþiºtii au descins, vineri dupã-
amiazã, la patru locuinþe (trei în
Bãileºti ºi una în Craiova), în
urma percheziþiilor fiind gãsite
alte 100 de bancnote din cupiu-
ra de 100 de lei ºi 41 din cupira
de 50 de lei, toate false. Banii,
un copiator color performant,

un laptop, suporþi de memorie,
documentele ºi înscrisurile gã-
site la percheziþii au fost ridica-
te în vederea cercetãrilor, iar cei
trei doljeni au fost prezentaþi
procurorilor DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, care au dis-
pus reþinerea lor pentru 24 de
ore, pentru constituire a unui
grup infracþional organizat, fal-
sificare de monedã ºi punere în
circulaþie, în orice mod, a valo-
rilor falsificate. Vineri seara, târ-
ziu, cei trei au fost prezentaþi Tri-
bunalului Dolj, cu propunere de
arestare preventivã. Instanþa a
respins însã propunerea procu-
rorilor ºi a dispus faþã de fieca-
re din cei trei mãsura obligãrii
de a nu pãrãsi localitatea de do-
miciliu. Procurorii au fãcut re-
curs împotriva acestei decizii,
recurs ce se va judeca la Curtea
de Apel Craiova.

Reprezentanþii Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au fost solicitaþi
sã intervinã, sâmbãtã, în jurul orei 11.30, în

A coborât în fântânã ºi a salvat viaþa unui alt copil:

Eroul de la Segarcea are numai 14 ani!
O operaþiune spectaculoasã de salvare a unui copil în

vârstã de 3 ani s-a desfãºurat, timp de aproape douã ore,
sâmbãtã, în localitatea Segarcea. Gabriel Ruiu a cãzut,
din greºealã, într-o fântânã adâncã de aproximativ 15
metri, dar foarte îngustã, cu un diametru de aproxima-
tiv 30 de centimetri, astfel cã pompierii ºi localnicii s-au
luptat sã scoatã, rând pe rând, tuburile din beton ale
fântânii, ca sã ajungã cât mai aproape de micuþ. „Eroul”
operaþiunii a fost tot un copil, din localitate, Cristian
Marian Becheanu, în vârstã de 14 ani. Suficient de slã-
buþ ca sã aibã loc pe tuburile înguste, dar plin de curaj,

localitatea Segarcea, unde un copil de trei ani,
în timp ce se juca prin curte cu fratele sãu, a
cãzut, din greºealã, în fântânã. Echipaje de
pompieri, dar ºi SMURD au ajuns la faþa lo-
cului, salvatorii constatând cã au o misiune
foarte grea. Copilul de 3 ani, Gabriel, cãzuse
într-o fântânã adâncã de aproximativ 15 me-
tri, dar foarte îngustã, cu un diametru de
circa 30 de centimetri, cât sã aibã loc un
copil, nicidecum un adult. În aceste condi-
þii, a început o luptã contra cronometru
pentru salvarea copilului. Din fericire, mi-
cuþul a fost în permanenþã conºtient, a vor-
bit, a ascultat ce i s-a spus ºi a colaborat cu
medicii ºi pompierii, din când în când fiin-
du-i administrat oxigen. Cu toþii, pompieri
ºi localnici, au pus mâna pe lopeþi ºi au sã-
pat pe lângã fântânã, pentru ca rând pe rând
sã fie scoase tuburile din beton. Când s-au
apropiat suficient de copilul aflat în fântâ-
nã, pompierii l-au legat de picioare pe Ma-

rian Becheanu, un copil în vârstã de 14 ani,
din Segarcea, ºi l-au coborât uºor în interior.
Marian s-a oferit sã ajute pentru cã nici un
adult nu avea loc prin tuburile rãmase, l-a prins
pe Gabriel de mâini ºi l-a scos afarã. Amân-
doi copiii au fost primiþi cu lacrimi în ochi ºi
îmbrãþiºaþi de pãrinþii micuþului ºi de toþi cei

care au fost martori ai întregii lupte date pen-
tru salvarea lui Gabriel. Marian Becheanu este
acum eroul întregului oraº. A spus cã i-a fost
puþin teamã, dar îl ºtia pe Gabriel ºi nu putea
sã-l lase acolo. Cel din urmã a fost preluat de
elicopterul SMURD ºi adus la Craiova, la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã, unde i s-
au fãcut toate investigaþiile necesare. „A fost
o operaþiune extrem de dificilã, însã pompie-
rii, medicii ºi localnicii au colaborat foarte bine
cu toþii. Suntem fericiþi cã totul s-a terminat
cu bine ºi îl aºteptãm pe tânãrul care ne-a
ajutat sã devinã pompier”, a declarat mr. Flo-
rin Cocoºilã, ofiþerul de presã al ISU Dolj.

Potrivit reprezentanþilor Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, Gabriel Ruiu
este conºtient, stabil hemodinamic, însã ieri
a fost transferat de la Secþia de Anestezie ºi
Terapie Intensivã la Neurochirurgie, fiind
imobilizat cu un guler, întrucât a suferit, în
cãdere, un traumatism de coloanã cervicalã.

Marian a fost legat de picioare, lãsat uºor în fântânã, el
fiind cel care l-a prins pe Gabriel ºi l-a scos afarã. Îm-
brãþiºãrile primite din partea pãrinþilor lui Gabriel, dar
ºi din partea pompierilor cãrora le-a dat o mânã de aju-
tor, lacrimile lor, ºi ale vecinilor, care au stat cu toþii în
tensiune pânã s-a terminat totul, l-au rãsplãtit, într-un
fel, pe Marian, pentru gestul sãu. Acum este eroul ora-
ºului. În ceea ce-l priveºte pe Gabriel, copilul de 3 ani,
acesta este bine, însã este în continuare internat la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, la Secþia de
Neurochirurgie, sub supravegherea medicilor.
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Anul agricol este deja în-
târziat ºi se pare cã utilajele
nu vor putea sã intre pe
ogoare nici în zilele urmãtoa-
re pentru cã terenul este ud,
iar pe multe suprafeþe apa
chiar bãlteºte. Chiar ºi aºa,
rãzleþ, agricultorii doljeni au
început muncile de primãva-

Paginã realizatã de MARIN TURCITU ºi RADU ILICEANU

În comuna Calopãr, tot mai puþini localnici
aleg sã-ºi cultive singuri terenul pe care îl deþin.
În general, doar cei care deþin utilaje agricole
lucreazã pe cont propriu. Cei mai mulþi, însã, au
dat terenurile în arendã, aproximativ 80% din
suprafeþe fiind deja trecute în asociaþii.

Din pãcate, iarna prelungitã ºi precipitaþiile
abundente le-au dat mari bãtãi de cap agriculto-
rilor din Calopãr. Vremea nefavorabilã nu i-a
lãsat sã intre pe terenuri pentru a le pregãti
pentru culturile de primãvarã. „Nu se poate
intra pe ogoare. Ieri am fost pe câmp ºi este
apã multã în sol. Multe dintre terenuri sunt
bãltite. Nu se pot face nici mãcar lucrãrile de
discuit. Estimez cã se va putea intra la muncile
câmpului abia peste douã sãptãmâni”, a declarat
primarul Calopãrului, Marin Cãtãlina.

În perioada urmãtoare ar urma sã fie cultiva-
tã floarea soarelui, porumbul ºi ovãzul, grâul ºi
orzoaica fiind cultivate încã din toamnã. Apro-
ximativ 1.200 hectare de teren sunt cultivate în
comuna Calopãr numai de cãtre asociaþiile
agricole.

Primar Calopãr: „Nu sePrimar Calopãr: „Nu sePrimar Calopãr: „Nu sePrimar Calopãr: „Nu sePrimar Calopãr: „Nu se
poate intra pe ogoare”poate intra pe ogoare”poate intra pe ogoare”poate intra pe ogoare”poate intra pe ogoare” ªi agricultorii din Bãileºti în-

tâmpinã reale probleme, în acest
moment terenurile fiind în mare
parte impracticabile pentru lu-
crãrile agricole. Din acest mo-
tiv, deocamdatã, localnicii se
ocupã doar de muncile la care
pot avea acces. ªi, cum le este
la îndemnã, au început sã îºi

pregãteascã viile. Localnicii spe-
rã însã cã vremea le va permi-

Bãileºtenii îºi pregãtesc viile

Primarul de la Maglavit, Ion
Dinu, la fel ca toþi agricultorii din
comunã, sperã ca vremea frumoa-
sã, anunþatã de meteorologi pen-
tru urmãtoarele zile, sã permitã uti-
lajelor agricole sã intre pe ogoare
cât mai curând posibil. În perioa-
da urmãtoare vor fi cultivate floa-
rea soarelui ºi porumbul.

Potrivit autoritãþilor locale, ca în
fiecare an, peste 90% dintre tere-
nurile din comuna Maglavit vor fi
cultivate. ªi aici însã sunt destul
de mulþi localnici care au decis sã

Pazã pe terenuri le
agricole de la Maglavit

Preocupat de întârzierea lucrã-
rilor agricole, primarul comunei
Poiana Mare, Marin Vintilã, a dorit
sã vadã chiar la faþa locului, pe
câmp, care este situaþia. Ieri, îm-
preunã cu alte douã persoane care
deþin asociaþii agricole ºi terenuri în
zonã, acesta a testat dacã lucrãrile
agricole pot fi demarate. Conclu-
zia: deºi pãmântul este încã ud, unii
oamenii au început deja sã pregã-
teascã terenul pentru a-l cultiva. „În
perioada urmãtoare va fi cultivat
porumbul, lucerna, ovãzul ºi orzoai-
ca. Unele dintre aceste culturi ar fi

La Poiana Mare, aproape 10.000
de hectare vor fi cultivate anul acesta

te, în perioda urmãtoare, sã îºi
pregãteascã terenurile ºi pentru
cultura de porumb.

Nu doar condiþiile meteoro-
logice sunt însã o piedicã pen-
tru agriculura din zonã, ci ºi fe-
nomenele demografice recente.
Autoritãþile locale din Bãileºti
spun cã, deºi solul este prilenic
culturilor cerealiere, din pãcate
multe terenuri rãmân nemunci-
te. Nu pentru cã oamenii ºi-ar
dori acest lucru, ci pentru cã
pur ºi simplu nu îºi mai permit.
Majoritatea tinerilor sunt plecaþi
în strãinãtate, iar celor bãtrâni
le este greu sã suporte toate
cheltuielile din pensiile foarte
mici. Ca în multe alte localitãþi
doljene, majoritatea proprietari-
lor de terenuri a dat în arendã
pãmântul pe care îl aveau cãtre
asociaþiile agricole considerând
cã aceasta este singura posibi-
litate de a mai câºtiga ceva de
pe urma suprafeþelor agricole
pe care le deþin.

Oraºul Dãbuleni este cunoscut pentru cultivarea pepenilor verzi, care ajung
în fiecare an pe pieþele din toatã þara. Asta nu înseamnã însã cã agricultorii
din localitate ezitã sã munceascã ºi alte tipuri de culturi. În aceastã perioadã,
spre exemplu aceºtia se îndeletnicesc cu semãnarea cartofului, dar au înce-
put în tuneluri ºi solarii ºi pe cea a pepenilor. „Se poate intra pe terenuri. Nu
sunt probleme. Oamenii au început sã îºi punã pepenii în solarii ºi tuneluri.
Au început de asemenea sã cultive cartofi. Important este sã fie vremea
frumoasã în continuare”, a declarat primarul Nicolae Drãgoi.

Spre deosebire de agricultorii din alte localitãþi, la Dãbuleni oamenii
nu au intrat în asociaþii agricole cu terenurile ci au ales sã munceascã
fiecare pe cont propriu.

Dãbuleni: a început cultivarea pepenilor în solarii ºi tuneluri

intre în asociaþii agricole. „Avem
tineri care ºi-au fãcut asociaþii agri-
cole, ºi-au achiziþionat utilaje per-
formante ºi au început sã mun-
ceascã pãmânturile. Oamenii au
înþeles cã aceasta este cea mai bunã
soluþie”, a declarat  primarul Ion
Dinu.

O noutatea este cã asociaþiile din
comuna Maglavit au cãzut de co-
mun acord ºi începând de sãptã-
mâna aceasta vor asigura paza te-
renurilor agricole pentru a preveni
distrugerile fãcute de ciobani.

trebuit deja cultivate, dar nu ne-a
lãsat timpul. În comuna Poiana Mare

se cultivã între 7.000 ºi 10.000 de
hectare”, a precizat Marin Vintilã,
primarul comunei Poiana Mare.

ªi aici, pentru mulþi dintre agri-
cultori pare mult mai rentabilã aren-
darea terenurilor cãtre asociaþiile
agricole. „Oamenii au înþeles cã lu-
crãrile pe suprafeþe mai mari ºi cu
utilaje profesionale sunt mult mai
benefice ºi dau un randament mult
mai bun. Foarte puþine persoane mai
lucreazã pãmântul în regim propriu.
Dar cred cã în curând ºi aceºtia vor
intra în asociaþii”, a mai spus pri-
marul Marin Vintilã.

rã cu speranþa cã atunci
când vor trage linie vor pu-
tea spune cã sunt pe profit.
Deocamdatã însã, toþi sunt
cu ochii pe prognoza meteo
ºi sperã ca mãcar în urmã-
toarele douã sãptãmâni sã nu
mai plouã pentru a putea
cultiva terenurile agricole.
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BCR Banca pentru Locuin-
þe (BCR BpL) ºi-a consolidat,
în anul 2012, poziþia de lider al
sectorului de bãnci de econo-
misire-creditare din România,
înregistrând creºteri importan-
te în ceea ce priveºte numãrul
de clienþi, economiile atrase ºi
activele totale. Banca a înche-
iat anul 2012 cu active totale
de aproximativ 1,5 milioane lei,
cu cca. 58% mai mult faþã de
finalul anului 2011. Portofoliul
BCR Banca pentru Locuinþe a
crescut de la 250.000 de clienþi
la finalul anului 2011, pânã la
cca. 304.000 de clienþi la fina-
lul anului 2012. „Deºi mediul
economic a continuat sã fie di-
ficil, clienþii BCR Banca pen-
tru Locuinþe au continuat sã
economiseascã ºi sã investeas-
cã pentru îmbunãtãþirea locuin-

þelor lor. Astfel, depozitele atra-
se de bancã au înregistrat creº-
teri de 63% faþã de finalul anu-
lui 2011, iar creditele trase în
cursul anului 2012 au fost de
11 ori mai mari decât cele din
anul 2011, cu un ritm lunar de
creºtere de cca. 20%, în cea
de-a doua parte a anului”, a
declarat Carmen Schuster, Vi-
cepreºedinte BCR Banca pen-
tru Locuinþe.

BCR BpL ºi-a majorat active-
le totale cu cca. 58%

În 2012, BCR BpL ºi-a ma-
jorat activele totale cu cca.
58%, pânã la 1,5 miliarde lei,
de la 950 milioane lei la finalul
anului 2011, astfel, urcând de
pe locul 30 pe locul 25 în topul
sistemului bancar în funcþie de
active. Aceastã evoluþie pozi-

tivã s-a datorat, în cea mai
mare parte, creºterii semnifica-
tive a volumului depozitelor
atrase de la clienþi, în creºtere
cu 63% (valoare nominalã a
creºterii: peste 500 milioane lei)
faþã de anul 2011, pânã la va-
loarea de 1,4 miliarde lei. Creº-
terea volumului depozitelor a
fost determinatã ºi de tendin-
þele pozitive înregistrate de ca-
litatea plãþilor efectuate de cã-
tre clienþi: peste 44% dintre
plaþi au fost realizate prin opþi-
unea de plaþi lunare repetitive
(Standing Order). Portofoliul
de contracte de economisire-
creditare al BCR Banca pen-
tru Locuinþe a înregistrat o
creºtere de peste 20%, de la
cca. 250.000 de contracte la fi-
nalul  anului  2011, la cca.
304.000 de contracte la finalul

anului 2012, pentru care suma
medie contractatã de cãtre
clienþi a crescut de la 38.000
lei în anul 2011, la 41.000 lei în
anul 2012. Activitatea de cre-
ditare a BCR Banca pentru Lo-
cuinþe a crescut spectaculos pe
parcursul anului 2012. Faþã de
creditele trase în cursul anului
2011 (3,95 milioane lei), credi-
tele trase în cursul anului 2012
au fost de 11 ori mai mari (45,2
milioane lei). Portofoliul total
de credite al BCR Banca pen-
tru Locuinþe se ridica la finalul
anului 2012 la aproximativ 49
milioane lei. Dezvoltarea afa-
cerii în 2012.

„Sistemul este foarte stabil”
BCR Banca pentru Locuin-

þe acordã finanþare pentru in-
vestiþii în domeniul locativ, pre-

cum: modernizarea, extinderea,
cumpãrarea unei locuinþe, a
unei case sau a unui teren, re-
finanþarea unor credite pentru
domeniul locativ sau constitui-
rea unui avans pentru alte cre-
dite pentru domeniul locativ.
Contractele de economisire-
creditare pentru domeniul loca-
tiv pot fi încheiate cu BCR BpL
direct în agenþiile Bãncii Co-
merciale Romane (BCR), pre-
cum ºi prin reþeaua de distri-
buþie proprie a BCR BpL, res-
pectiv prin forþa directã de vân-
zare ºi prin partenerii BCR
BpL. „Sistemul de economisi-
re-creditare este perceput de
clienþi din ce în ce mai atractiv
prin beneficiile cumulate ale
etapelor sale, respectiv prin
câºtigurile obþinute în faza de
economisire, dar ºi de posibili-
tatea de a obþine un credit
avantajos, în lei, cu dobândã
micã ºi fixã pe toatã perioada
derulãrii sale. Sistemul este
foarte stabil, nu este afectat de
riscul valutar, dobânzile nu fluc-
tueazã, ratele creditului sunt
fixe pe toata perioada con-
tractului, ceea ce constituie
avantaje majore pentru româ-
nii care îºi fac planuri pe ter-
men mai lung pentru îmbunã-
tãþirea confortului locativ”, a
declarat Carmen Schuster, Vi-
cepreºedinte BCR Banca pen-
tru Locuinþe.

Clienþii pot accesa imediat
un credit anticipat

În sprijinul clienþilor care

doresc sã investeascã pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor loca-
tive, în cursul anului 2012,
BCR Banca pentru Locuinþe a
redus comisionul de adminis-
trare a creditelor de la 0,15%
la 0,05%, reflectat printr-o re-
ducere substantiala a DAE
pentru tipurile de contracte Lo-
cuinþa Plus ºi Economii Plus.
În plus, clienþii nu plãtesc nici
un comision la acordarea cre-
ditului, BCR Banca pentru Lo-
cuinþe oferind numai produse
cu 0 (zero) comision de anali-

zã a creditului. Astfel, prin
BCR Banca pentru Locuinþe,
clienþii pot accesa imediat un
credit anticipat, în lei, cu des-
tinaþie locativã cu o dobândã
fixã de 8% pe an, pe toata pe-
rioada pânã la transformarea
acestuia într-un credit locativ,
cu dobândã fixã de 5% sau 6%
pe an. Clienþii care doresc sã
îºi cumpere o locuinþã sau un
teren, sã îºi renoveze, sã îºi

modernizeze sau sã îºi reabili-
teze termic locuinþele, au eco-
nomisit suma minimã necesa-
rã pentru obþinerea unui cre-
dit locativ, dar nu au vechimea
necesarã pentru a ajunge la
repartizarea contractelor de
economisire-creditare, pot sa
opteze pentru un credit inter-
mediar – de asemenea în lei,
tip punte, cu dobândã fixã de
doar 7% pe an. Când clientul
întruneºte condiþiile de vechi-
me necesare repartizãrii con-
tractului de economisire-cre-

ditare, creditul intermediar
se transformã în credit loca-
tiv, cu dobândã fixã de 5% sau
6% pe an pe toatã perioada
contractului.

Renovarea ºi planurile
pentru izolare termicã,

primele optiuni
În contextul menþinerii unui

mediu economic dificil, rezul-
tatul pozitiv al BCR BpL subli-
niazã potenþialul sistemului de
economisire-creditare pe pia-
þa româneascã ºi încrederea
câºtigatã în rândul românilor.
Conform statisticilor BCR
BpL, faþã de 23% în anul 2010
ºi de 36% în anul 2011, peste
40% dintre români au econo-
misit în cursul anului 2012. Su-
mele medii economisite de ro-
mâni au crescut în ultimii ani,
ajungând la cca. 116 EUR/lunã
în anul 2012, faþã de 89 EUR/
lunã in anul 2011 ºi 85 EUR/
lunã în anul 2010. Românii au
continuat sã îºi facã planuri pe
termen lung pentru îmbunãtã-
þirea condiþiilor locative, cca.
68% declarând cã intenþionea-
zã sã investeascã în îmbunã-
tãþirea condiþiilor locative în
urmãtorii 5 ani ºi cca. 38% de-
clarând cã au planuri de im-
bunatatiri locative în urmatoa-
rele 12 luni. Renovarea (33%)
ºi planurile pentru izolare ter-
micã (24%) sunt primele op-
tiuni pentru planurile urgente
ale  români lor,  urmate  de
schimbarea instalaþiilor sanita-
re / electrice (19%) ºi de in-
stalarea unei centrale termice
(14%). Aceste opþiuni sunt
preferate pentru aporturile lor
la reducerea cheltuielilor cu
întreþinerea ºi creºterea cali-
tãþii vieþii.

Românii continuã sã economiseascã ºi sã îºiRomânii continuã sã economiseascã ºi sã îºiRomânii continuã sã economiseascã ºi sã îºiRomânii continuã sã economiseascã ºi sã îºiRomânii continuã sã economiseascã ºi sã îºi
planifice renovarea ºi modernizarea locuinþelorplanifice renovarea ºi modernizarea locuinþelorplanifice renovarea ºi modernizarea locuinþelorplanifice renovarea ºi modernizarea locuinþelorplanifice renovarea ºi modernizarea locuinþelor

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Clienþii potenþiali ai sistemului de economisire-credita-
re au perceput mai bine avantajele etapelor de creditare
(credit uºor de obþinut ºi de plãtit, dobândã micã ºi fixã
pe toata perioada creditului) – 38% în 2012 vs. 23% în
2011. Totuºi, ºi interesul pentru avantajele etapei de eco-
nomisire a înregistrat o uºoarã creºtere – 21% în 2012
vs. 19% în 2011 – mai ales în ceea ce priveºte flexibilita-
tea produselor ºi dobânda fixã.
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Asociaþia Vasiliada a orga-
nizat vineri, 12 aprilie, o con-
ferinþã în cadrul cãreia au
fost prezentate rezultatele ce-
lui mai recent studiu sociolo-
gic cu privire la voluntariatul
social.

Evenimentul este parte a
proiectului “Voluntariat pen-
tru coeziune socialã”, imple-
mentat de Asociaþia Vasiliada
în parteneriat cu Asociaþia
Free Youth Centre din Vidin,
Bulgaria. “Tema acestui stu-
diu propune abordarea unui
domeniu de interes care are
multiple efecte benefice. Pe

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Proiectul „Voluntariat pentru coeziune socialã” se desfãºoarã pe
parcursul a 12 luni, din noiembrie 2012 pânã în noiembrie 2013, ºi
este co-finanþat de cãtre Uniunea Europeanã prin Fondul European de
Dezvoltare Regionala, Programul de Cooperare Transfrontaliera Ro-
mania-Bulgaria 2007-2013.

lângã impactul la nivelul co-
munitãþilor, voluntariatul con-
tribuie la facilitarea dezvoltã-
rii persoanelor care îl practi-
cã, prin oferirea de noi abili-
tãþi ºi deprinderi. Ne propu-
nem astfel sã dezvoltãm o
metodologie de lucru cu vo-
luntarii, de a gãsi modalitãþile
cele mai potrivite pentru a
motiva ºi fideliza pe o perioa-
dã cât mai lungã de timp vo-
luntarii în proiecte cu carac-
ter social. Cercetarea a cu-
prins informaþii oferite de un
grup de 603 tineri români ºi
bulgari, cu vârste cuprinse

între 16 ºi 25 de ani, dar ºi
informaþii pe care le-am pri-
mit din partea a 80 de institu-
þii cu profil educaþional ºi so-
cial din judeþele Dolj ºi Me-
hedinþi, România, ºi Vidin ºi
Montana, din Bulgaria”, a pre-
cizat pãrintele Adrian Stãnu-
licã, preºedintele Asociaþiei
Vasiliada.

Potrivit pãrintelui Stãnulicã,
un numãr de 60 de tineri vo-
luntari implicaþi în acest pro-
iect vor urma un program de
training ºi vor avea posibili-
tatea sã îºi ofere serviciile în
cadrul instituþiilor care au ne-
voie de ajutorul lor. “Rapor-
tul întocmit de cãtre specia-
liºti analizeazã situaþia volun-
tariatului în sfera socialã, a
problemelor ºi oportunitãþilor
identificate în zona de fron-
tierã ºi îºi propune sã exploa-

teze oportunitãþile, prin utili-
zarea în comun a resurselor
umane ºi a materialelor din
zona þintã, în vederea unei

strategii în beneficiul comu-
nitãþii”, a mia subliniat pãrin-
tele Adrian Stãnulicã, preºe-
dintele Asociaþiei Vasiliada.

Studenþii craioveni sunt aºtepaþi sã
se înscrie la cea de-a X-a ediþie a com-
petiþiei “Studentul Anului”, proiect ce
aparþine organizaþiei Voluntari pentru
Idei ºi Proiecte, care susþine ºi pre-
miazã elita sistemului universitar din
România. Atfel, în acest an vor fi rãs-
plãtiþi cei mai buni studenþi din dome-
nii precum Drept, Jurnalism ºi Comu-
nicare, Economie, Medicinã ºi Arhi-
tecturã.

Pentru a intra în cursa pentru dis-
tincþia de cel mai bun Student al Anu-
lui pe categoria Economie, trebuie sã
completeze ºi sã trimitã un formular
de înscriere ºi sã rezolve, pânã pe data

de 12 mai 2013, tema specificã aces-
tei categorii. Formularul de înscriere
ºi tema de concurs pot fi descãrcate
direct de pe site-ul oficial al proiectu-
lui www.studentulanului.ro. Tema din
acest an constã în realizarea unui eseu
având drept scop evidenþierea mãsu-
rii în care cauzele actualei crize eco-
nomice sau a altor crize economice
din trecut au legãturã cu evenimente
neprevãzute, intervenþia statului în
economie sau anumite dereglementãri.
Lucrãrile vor fi evaluate de un juriu
de specialitate, format din personali-
tãþi reprezentative din acest domeniu,
din profesori ce predau la marile cen-

tre universitare din þarã. Cei ale cãror
lucrãri vor fi desemnate câºtigãtoare,
vor avea ºansa sã participe la un mini-
proiect de dezvoltare personalã asi-
gurat de Petrom România ºi vor con-
cura pentru trofeul Studentul Anului
2013 ºi premiul de 1500 de euro ofe-
rite câºtigãtorului locului întâi sau
pentru poziþiile doi ºi trei, premiate cu
sumele de 500 de euro, respectiv 300
de euro, toate oferite în cadrul Galei
Studentul Anului, evenimentul formal
de la sfârºitul lunii mai 2013. Unul din
finaliºtii acestei categorii va primi o
bursã de management în valoare de
1249 euro.

În perioada 12-20 aprilie,
Asociatia Studenþilor din
Facultatea de Fizica din
Craiova (ASFFC) desfãºoarã
proiectul Cultural Mark, care
se bazeazã pe ideea cã antre-
prenoriatul este ceva mai mult
decât o afacere. “Definiþia de

“Cultural Mark” la Facultatea

de Fizicã din Craiova
antreprenoriat este un proces
prin care indivizii identificã
oportunitãþi, alocã resurse ºi
creeazã valori. Aceastã creaþie
rezulta de multe ori prin
identificarea nevoilor sau prin
identificarea de oportunitãþi
pentru schimbare.

Obiectivul general al pro-
iectului Cultural Mark este
acela de a dezvolta inovaþia ºi
comunicarea (atât verbal cât
ºi limbajul semnelor), precum
ºi formarea unei atitudini
pozitive faþã de grupul þintã în
ceea ce priveºte importanþa,
construirea încrederii, dezvol-
tarea durabilã ºi propunerea
tinerilor sã facã din antrepre-
noriat o opþiune de carierã.

“Metodele utilizate sunt
jocuri de nume, jocuri inter-
culturale, energizante, dezba-
teri, prezentãri publice,
interviuri, învãþarea experi-
mentala, grupuri de reflecþie,
brainstorming, elaborarea de
strategii ºi atelier activ”,
precizeazã organizatorii.

Proiectul Cultural Mark este fi-
nanþat de Comisia Europeanã prin
Programul Tineret în Acþiune, Ac-
þiunea 1.1. - Schimburi de tineri ºi
se bucura de participarea unui nu-
mãr de 34 de tineri din Romania ,
Ungaria , Bulgaria ºi Turcia.

Este o premierã naþionalã la
Institutul Francez care orga-
nizeazã cursuri avansate de
limbã francezã pentru elevii
între 7 ºi 12 ani. Diploma este
eliberatã de Ministerul Francez
al Educaþiei Naþionale, este re-
cunoscutã internaþional ºi este
valabilã pe viaþã. Cei care de-
þin o astfel de diplomã pot fi
scutiþi de la testul de limbã
pentru intrarea la gimnaziu ºi

Institutul Francez acordã
copiilor diplome

recunoscute internaþional
vor avea un atu dacã vor dori
sã urmeze cursuri la ºcoli ºi
universitãþi din þãrile franco-
fone. Cursul de francezã cos-
tã 169 de euro ºi dureazã douã
luni ºi jumãtate.

La final, copiii trec printr-
un examen înainte de a obþine
atestatul. E vorba de patru
probe: înþelegere scrisã, înþe-
legere oralã, exprimare scrisã
ºi  exprimare oralã.
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„Pe scenă am avut un singur mare
păcat: acela de a fi, dacă nu cel

mai bun, printre cei mai buni!”
- Domnule Valer Dellakeza, aţi

dedicat aproape o viaţă Teatrului Na-
ţional din Craiova – pe a cărui scenă
debutaţi în anul 1968. Oficial, căci
aventura cu teatrul aţi început-o prin
’54, pe când eraţi încă elev… Dacă ar
fi să rezumaţi acest timp al creaţiei
în câteva fraze, cum l-aţi descrie?

- E greu şi puţin, în acelaşi timp, să
descrii o viaţă de om în doar câteva
fraze. Copilăria mea, adolescenţa, ma-
turitatea şi bătrâneţea mea au avut sub
picioare aceeaşi scândură, cea a sce-
nei Teatrului Naţional din  Craiova.
Adică am intrat în teatru în pantaloni
scurţi şi am ieşit în baston, la pensie.
Am sperat, am dorit, am iubit, am urât,
am admirat, am cunoscut mărirea, am
fost aplaudat – venerat chiar! –, am
avut alături actori mari de la care am
învăţat meserie, am crezut în publicul
pe care l-am format. Am fost şi laş, dar
am şi apărat, cu orice preţ, principii în
care am crezut. Şi pentru că pe scenă
am avut un singur mare păcat, acela
de a fi, dacă nu cel mai bun, printre cei
mai buni, vă asigur că am avut şi câţi-
va prieteni care „m-au urât că nu sunt
ca ei, iar eu i-am iubit că nu sunt ca
mine”. Şi toate, toate astea în Teatrul
meu şi în Craiova mea!
„Nu mi s-a întâmplat niciodată,

dar niciodată, să mă bucur
din plin de aplauze!”

- Cum se vede din spatele cortinei
scena – un spaţiu al emoţiei, cum se
văd colegii actori – cu care împărţiţi
şi succese, şi frământări, poate şi
mâhniri, cum se vede publicul – cel
care vă „răsfaţă” la fiecare apariţie
cu aplauze?

„Îmi doresc sănătate, regizori
şi cronicari pricepuţi!”

A intrat în teatru „în pantaloni scurţi” şi a ieşit
„în baston, la pensie”, cum mărturiseşte, zâmbind
îngăduitor cu timpul. Căci cuprinde în aceste cu-
vinte aproape 60 de ani... Adică o viaţă, în care Va-
ler Dellakeza a avut sub picioare aceeaşi scândură,
cea a scenei Teatrului Naţional din Craiova.

A fost Unchiul Vanea din piesa lui Cehov, în regia
lui Mircea Cornişteanu (stagiunea 1988-1989), per-
sonajul cu care consideră că s-a „născut” ca actor:
„Mi-a marcat existenţa nu numai prin grandoarea
lui, ci mai ales prin reuşita execuţiei”. A fost Ma-
dam Ubu din „Ubu Rex cu scene din Macbeth”, după
A. Jarry şi W. Shakespeare, spectacolul lui Silviu
Purcărete realizat în 1990-1991, care a primit Ma-
rele Premiu al Festivalului Naţional de Teatru şi
Premiul UNITER în 1991, iar la Festivalul de la Edin-
burgh i s-a decernat Premiul Criticii pentru cel mai
bun spectacol de teatru şi Premiul Fundaţiei Ha-
mada pentru excelenţă artistică. A fost, de aseme-
nea, Demetrius din „Titus Andronicus”, de Shake-
speare (1991-1992, regia Silviu Purcărete), iar mai
târziu Truffaldino din „Slugă la doi stăpâni” de Car-
lo Goldoni (1998-1999, regia Vlad Mugur), pentru
care în 2000 UNITER îi decerna Premiul pentru cel
mai bun actor al stagiunii.

În total, peste o sută de personaje interpretate,
care „au tras brazde adânci în suflet, lăsând, de
cele mai multe ori, amintiri frumoase, dar şi sufe-
rinţă, pentru că munca cu personajul nu se termi-

nă niciodată, totdeauna mai găseşti câte ceva în
a-l împlini”. Care i-au fost cele mai dragi? Impo-
sibil de spus: „Cum să aleg dintre atâtea vieţi că-
rora eu le-am dat chip şi suflet?!”. Poate spune
însă cu certitudine că, într-o carieră de peste 50 de
ani, „întâlnirile cu marii regizori au fost, din păca-
te, cât se poate de rare, dar toate de bun augur”.
Şi mai ştie că, teatrul fiind o prelungire a fiinţei
sale, a avut darul de a se feri de ridicol, „de a simţi
când un regizor vine cu lecţia neînvăţată”: „Nu
am acceptat spiritul gregar şi nici sacrificiul de a
juca în spectacole proaste”. De reproşat sieşi ar fi
poate că niciodată nu a ştiut să se bucure pe de-a-
ntregul de aplauze... Şi ar mai fi un „mare păcat”
avut pe scenă: „Acela de a fi, dacă nu cel mai bun,
printre cei mai buni!”.

Pentru actorul Valer Dellakeza, anul 2012 – în
care a sărbătorit împlinirea a 70 de ani – a fost unul
al recunoaşterii depline: UNITER i-a acordat Pre-
miul pentru întreaga activitate, iar din partea mu-
nicipalităţii a primit titlul de „Cetăţean de Onoare”
al Craiovei. „Cine spune că nu-l interesează nici
premiile şi nici ce scriu cronicarii e un mincinos!”,
afirmă acesta, cu un aer serios şi amuzat, deopotri-
vă, pe figura blândă de bunic. Pentru 2013 şi urmă-
torii, tot ce îşi doreşte este „sănătate, regizori şi
cronicari buni”. I le dorim şi noi cu prisosinţă, ura-
rea însoţind cei 71 de ani pe care actorul i-a împlinit
nu cu mult timp în urmă, pe 29 martie.

Actorul Valer Dellakeza:Actorul Valer Dellakeza:Actorul Valer Dellakeza:Actorul Valer Dellakeza:Actorul Valer Dellakeza:Actorul Valer Dellakeza:Actorul Valer Dellakeza:Actorul Valer Dellakeza:Actorul Valer Dellakeza:

- Marea  majoritate a colegilor mei
sunt actori de toată isprava. Îi respect
şi îi aplaud ca nimeni altul. Alături de
ei n-am pierdut nici o bătălie. De cele
mai multe ori înţelegerea, convieţui-
rea pe aceeaşi scenă reprezintă cheia
marilor spectacole, iar secretul succe-
sului a fost acela că regizorii au folo-
sit „cartea de bucate”: adică nu au pus
orice fel de ingrediente, numai să poa-
tă să vândă. Totul a fost făcut la
microscop, cu migală, cu trudă,
pe cântar electronic.

Regizorul trebuie să fie Dum-
nezeul momentului! Trebuie să
gândească spectacole la care,
dacă intri ca spectator, nu se
poate să ieşi cu mâna goală.

Cum teatrul este o prelungi-
re a fiinţei mele, am avut şi am
darul de a mă feri de ridicol, de a
simţi când un regizor vine cu
lecţia neînvăţată. Nu am accep-
tat spiritul gregar şi nici sacrifi-
ciul de a juca în spectaco le
proaste, care, d in nefericire,
inundă teatrul de azi.

Dacă ceea ce se întâmplă pe
scenă nu este făcut cu bucurie,
cu plăcere, ci  este făcut la în-
tâmplare, exis tenţa teat ru lu i
este fără sens. Sensul trebuie
descoperit. Pe scenă, informa-
ţia însoţită de imagine se consumă
pe viu, în direct şi de aceea emoţia
este mult mai puternică.

Cât despre aplauze – ca formă de
apreciere, aflaţi că nu mi s-a întâm-
plat niciodată, dar niciodată, să mă
bucur din plin de ele. Nu ştiu cum de
se întâmplă, dar întotdeauna, fir-ar al
naibii, atunci, la aplauzele de la final,
îmi vin în minte momentele din spec-
tacol pe care nu le-am speculat în-
deajuns, pe care, într-un fel, le cred
neîmplinite. Din acest motiv, de mul-
te ori, mi s-a reproşat că nu ştiu să
mă bucur de succes.

Mulţumirea apare doar atunci când
de rodul muncii tale se bucură mai mult
cei din jurul tău. Tu trebuie să ai rezer-
ve, să ai treaz cel de al treilea ochi cu
care să te măsori. Şi aici îmi sunt mar-
tori spectatorii.
„Personajele jucate încă se
zbat în mine, îmi sunt alături
până la sfârşitul zilelor”

- Aţi fost Jupânul Jacques din
„Avarul” de Mol iere (stag iunea
2004-2005, regia Lászlo Bocsárdi)
ţi Truffaldino din „Slugă la doi stă-
pâni” de Carlo Goldoni, în regia lui
Vlad Mugur, pentru care în anul
2000 primeaţi Premiul UNITER, tre-
când prin dramaturgia shakespeari-
ană – Madam Ubu din „Ubu Rex cu
scene din Macbeth” (1990-1991),
Demetrius  din „Titus Andronicus”
(1991-1992), Orsino din „Cum do-
riţi sau Noaptea de la spartul târgu-
lui” (2003-2004), toate trei în regia
lui Silviu Purcărete, şi ajungând as-

tăzi la Senectus din „Caligula” de
Albert Camus, în regia aceluiaşi
Lászlo Bocsárdi, şi la Aga... MITĂ
Dandanache din „O scrisoare pier-
dută”, de I.L. Caragiale, pusă în sce-
nă de Mircea Cornişteanu. Care din-
tre cele peste o sută de roluri pe care
le-aţi interpretat de-a lungul anilor
v-au fost mai dragi?

- În 1989 am fost Unchiul Vanea
din  „Unchiu l Va-
nea”, în regia lu i
Mircea Corniştea-
nu. Acesta este per-
s onaju l cu care
m-am născut ca ac-
tor. Un personaj
care mi-a marcat
existenţa nu numai
prin grandoarea lui,
ci mai ales prin reu-
şita execuţiei. De alt-
fel, cu un regizor în
formă, cu o distribu-
ţie de acelaşi rang şi
cu un scenograf pe
măs ură – Ştefania
Cenean , nu este
greu să te impui.

Iar mă puneţi la
grea încercare! Cum
să aleg dintre atâtea
vieţi, cărora eu le-

am dat chip şi suflet, pe cea mai dra-
gă?! Personajele le duci cu tine. Se
topesc unele  în altele pe nesimţite,
căpătând altă identitate. Doar trupul
rămâne cel de dinainte, dar şi acesta
hrănit de sufletul pe care îl poartă în
noua lui identitate: când drept ca bra-
dul, când doborât.

Chiriaşi legali ai trupului meu, fără
chirie, cu viaţa personală pe stop,
când timpul rămâne încremenit, egal
cu sine însuşi, ca la computer, perso-
najele interpretate au tras b razde
adânci în suflet, lăsând, de cele mai
multe ori, amintiri frumoase, dar şi su-

ferinţă ca după o iubire neîmplinită. Şi
asta pentru că munca cu personajul
nu se termină niciodată. Totdeauna
mai găseşti câte ceva în a-l împlini.
Personajele jucate încă se zbat  în
mine, îmi sunt alături până la sfârşi-
tul zilelor. Datorită unora dintre ele,
atunci când le jucam, aveam impre-
sia că ating cerul cu mâna.

- V-a atras  nu numai miros ul
„scândurii”, ci şi pelicula cinemato-
grafică – fie că vorbim de televiziu-
ne, fie că ne referim la marile pla-
touri de filmare –, ce a păstrat până
acum nu puţine poveşti care v-au avut
protagonist. Cea mai recentă, „Ta-
tăl fantomă”, s-a bucurat de succes.
Cât de confortabil  vă s imţi ţi  pe
această scenă?

- Nu, să nu exagerăm. Nu am abu-
zat de cinematografie! Relaţia cu fil-
mul a fost de succes, atât cât a fost,
datorită mie, şi efemeră, din cauza lor.
N-a fost să fie!
„Din nefericire, în viaţa de actor

nu toate marile roluri
te duc în cartea de istorie”
- Care au fost marile întâlniri – sub

semnul Thaliei şi nu numai – care  v-au
marcat în această jumătate „artistică”
de secol? Dar… marile prietenii?

- Într-o carieră de peste 50 de ani,
întâlnirile cu marii  regizori au fost, din
păcate, cât se poate de rare, dar toate
de bun augur. Silviu Purcărete, Vlad
Mugur, Tompa Gabor, Bocsárd i
Lászlo, Mircea Cornişteanu sunt re-
gizorii care au marcat teatrul nostru.

Roluri mari, roluri mici, pe toate,
le-am strâns în buchet şi după fiecare
premieră, în tăcere şi în sinea mea, de
bucurie, le-am udat cu lacrimi. Din
nefericire, în viaţa de actor, nu toate
marile roluri te duc în cartea de istorie.
Multe roluri principale nu înseamnă
şi multe succese, ci doar abilitatea de a

Madam Ubu
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trece de la un eşec la altul cu entu-
ziasm. Poţi fi actor „de serviciu” şi când
joci rol principal, când accentul spec-
tacolului cade pe cu totul altceva, sau
când există neşansa ca altul, cu un rol
mai mic ca al tău, să fie mai bun, sau
când îţi dai seama că deviza muncii ace-
lui spectacol este „scapă cine poate”!

Ehe, şi HAR-ul ăsta nu pogoară la
toţi şi de fiecare dată. Pogoară doar
atunci când eşti acolo şi de acolo, dar
mai ales când ai norocul să-l prăvă-
lească cineva peste tine. Şi într-o ata-
re situaţie vă asigur că succesul şi
celebritatea, atunci când le dobân-
deşti, devin pietre de moară. Dacă
pasiunea e puternică, dacă credinţa
că ceea ce faci e bine şi ţi se potriveş-
te, atunci beatitudinea succesului nu
te ocoleşte.

Niciunde nu poţi vorbi, în acelaşi
timp, şi despre succes şi despre prie-
tenie. Par două noţiuni total antago-
nice! Ele pot fi alătu ri, cred , doar
atunci când posesorul lor este con-
ştient de valoarea lui exactă, când este
în stare „să-şi iubească aproapele ca
pe sine însuşi”, conform principiului
că „Nimic nu schimbă părerea ta de-
spre un prieten mai mult ca succesul
– al tău, sau al lui”!

„Domnule, eu nu pot trăi
în alt oraş din ţara asta,

darămite într-o altă ţară?!”
- Cum vedeţi Craiova – oraşul care,

la momentul aniversării a 70 de ani,
în 2012, v-a acordat titlul de „Cetă-
ţean de Onoare”, în semn de recunoş-
tinţă pentru marile calităţi artistice
care vă definesc, pentru capacitatea de
a vă dărui prieteniei şi tuturor celor-
lalţi, pentru marea dragoste purtată
acestui oraş şi oamenilor săi?

- La această întrebare încerc să vă
răspund printr-o povestioară. Când
galbenul şi roşul frunzelor se topesc
în griul cerului, atunci, într-o toamnă,
toamna anului 1964, am început să frec-
ventez, ca student, Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I.L. Ca-
ragiale” din Bucureşti. A fost anul
care, în calitate de „boboc”, a coincis
cu intrarea în Divizia A la fotbal a Ştiin-
ţei Craiova (Universitatea Craiova). Ei
bine, când ascultam la difuzorul din
dormitorul meu de la cămin emisiunea
„Fotbal minut cu minut” şi când dă-
dea legătura cu Sebastian Domozină
la Craiova, îmi ascundeam de ruşine
capul în pernă şi, de dor de casă, plân-
geam ca ploaia!

Ce să vă mai spun? Să vă reamin-
tesc că la întrebarea unui ziarist, după
cei 10 ani în care, în sfârşit, am reuşit
să încheiem ocolul pământului, dacă
în lungile peregrinări nu mi-a trecut
prin cap să rămân într-o altă ţară, i-am
răspuns scurt şi precis: Domnule, eu
nu pot trăi în alt oraş din ţara asta,
cum îţi poţi imagina că aş accepta via-
ţa într-o o altă ţară?!

Şi asta nu din mândrie, din patrio-
tism, ci, poate, dintr-un soi de como-
ditate, de teamă să nu mă rătăcesc,
de teamă că n-aş mai putea fi în stare
să iubesc la fel de mult alţi oameni,
alte obiceiuri, alte locuri, şi fără iubi-
re... Dar mai ales  din disperarea că

n-aş mai avea aceleaşi vise.
„Ca peste tot, şi în teatru există

competiţii constructive de tot felul”
- Tot în 2012, în primăvară, UNI-

TER v-a recompensat cu Premiul
pentru întreaga activitate. Un an al
recunoaşterilor, aşadar…

- Ca peste tot, şi în teatru există
competiţii constructive de tot felul: de
la cea în care concurezi cu tine însuţi
până la cea de la Edinburgh. La urma
urmei, aşa ne diferenţiem unii de alţii.
Ce ne-am face dacă n-ar exista învin-
gători şi învinşi? Înfrângerea e dure-
roasă, ştiu, dar ţinând cont că orice
vindecare începe prin durere, înseam-
nă că e de bine. Ş-apoi, competiţia este
un „rău” necesar, care ne ţine în aler-
tă, ajutându-ne să creăm continuu. Iar
cine spune că nu-l interesează nici
premiile şi nici ce scriu cronicarii e un
mincinos! E trist că noi facem istoria
şi că alţii o evaluează şi o consemnea-
ză, uneori, pe alături de cauză, dar asta
este o altă poveste.

Da, aşa este, anul 2012

a fost un an al recunoş-
tinţei. Am primit titlul de „Cetăţean de
Onoare” al municipiului Craiova, iar
pentru cei 70 de ani de viaţă conduce-
rea instituţiei a hotărât să arunce o poză
cu chipul meu pe coperta a treia a re-
vistei SpectActor. Înduioşător gest!

Vreau însă să asigur pe toată lu-
mea că merit cu prisosinţă acest al
doilea Premiu UNITER, pentru că şi
eu sunt unul din cei care, în mod de-
terminant, a adus şi celelalte mari pre-
mii naţionale şi internaţionale pano-
pliei teatrului românesc, cum ar fi cele
două premii de la Edinburgh: Premiul
criticii şi cel de Excelenţă, luate în com-
pania unor nominalizări de răsunet,
ca, Peter Brook, Tadeusz Kantor, Yu-
kio Ninagawa, Deborah Warner, apoi
Premiul Americii, acordat la Montreal
cu o concurenţă de mari regizori ai
lumii – Ariane Mnouchkine, Robert
Wilson, ca şi alte 10 premii internaţio-
nale şi peste 100 naţionale. Şi astea
toate în 10 ani! Am trăit 10 ani de bu-
curii artistice unice şi irepetabile!

Cum să nu fiu fericit când la Edin-
burgh, în 1991, unul din cotidienele
de mare tiraj din Marea Britanie, anun-
ţând câştigătorul la secţiunea teatru,
a reprodus fotografia mea din specta-
col, iar sub ea era menţionat „Premiul
Criticii se acordă Teatrului Naţional
Craiova”. Asta nu înseamnă că diplo-
ma era a mea şi că trebuia să plec cu
ea acasă. Premiul a fost acordat tea-

trului, în mare, şi fiecăruia din
realizatori, în parte. Cu sigu-
ranţă că înaintea mea putea
fi fotografia lui Purcărete, a
lui Ilie Gheorghe, a lui Boro-
ghină, dar m-au ales pe mine pentru
feminitatea, gingăşia, frumuseţea chi-
pului personajului jucat de mine –
Madam Ubu.
„Din cauza timpului sau banilor,

uneori doar am trecut prin
marile oraşe ale lumii”

- De Cetatea Băniei aţi fost şi veţi
rămâne iremediabil legat cu sufletul.
Ce alte locuri din astă lume, văzute în
peregrinările dvs. … teatrale, dar nu
numai, păstraţi însă în inimă?

- Sigur că, având norocul să co-
lind lumea în lung şi lat, asistând la
multe schimbări de decor, am cunos-
cut obiceiuri şi mentalităţi cu totul di-
ferite de ale noastre, dar fenomenul
teatral a fost mai peste tot primit şi
gustat la fel. Doar temperamentul în a
ne mulţumi a fost, uneori, altul, dar cu

acelaşi sens. Vreau să vă fac o mărtu-
risire: din cauza timpului scurt sau din
considerente materiale ale organiza-
torilor – ale celor care ne-au invitat –,
uneori doar am trecut prin marile ora-
şe (ţări, mai bine zis) ale lumii.

La Dublin, am fost invitaţi să ju-
căm, hors-concours, doar un specta-
col, şi ăla la matineu. Dacă n-ar fi ră-
mas premiile şi însemnările criticilor de
teatru, n-am fi putut face dovada par-
ticipării noastre la marile festivaluri.
Apropo de Dublin: în ziua plecării spre
Irlanda, în curtea Naţionalului bucu-
reştean, ne-am întâlnit cu Florin Zam-
firescu şi când i-am spus că suntem
invitaţi doar pentru un singur specta-
col, a oftat şi mi-a mărturisit: „M-am
săturat să vă tot invidiez”!

Îmi aduc amin te că la Istanbul,
după spectacolul „Ubu Rex cu scene
din Macbeth”, la miez de noapte, când
mergeam către autocarul care ne du-
cea la hotel, un grup de tineri, strânşi
mănunchi, scanda numai pentru ei:
Purcarete, Purcarete, Purcarete...

La Tokyo, invitaţi fiind cu „Titus
Andronicus”, am jucat la Teatrul Glo-
be. Acolo exista obiceiul ca, după pre-
mieră, realizatorii spectacolului să fie
invitaţi la Taverna Shakespeare, care
se afla în incinta teatrului, mai precis
sub scenă.  Un fel de pivniţă cu pere-
ţii vopsiţi în alb, cu un bar cu cinci

rafturi, lung de 5-6 metri, plin cu tot
felul de băuturi. Acolo, actorii inter-
preţi, în spiritul personajelor jucate,
aveau obligaţia să inventeze un coc-
teil pe care să-l treacă în Cartea de
Onoare a tavernei. Eu – Demetrius şi
Vladimir Juravle – Chiron, doi monştri
violatori, cei doi fraţi de la care por-
neşte nenorocirea în textul dramatic,
am conceput un amestec de vodcă&-
vodcă în care am pus o vişină ce  sim-
boliza fecioria Laviniei. O altă obliga-
ţie era aceea de a ne iscăli pe albul
pereţilor, alături de alţi mari actori ai
lumii care trecuseră pe acolo. Ca să
fiu sigur că voi dăinui, am făcut acest
lucru în vreo două-trei locuri, consta-
tând cu uimire că nu eram singurul
căruia îi dăduse prin minte aşa ceva.
Şi uite aşa, în fiecare seară coboram în
tavernă şi „dă-i cu bere, dă-i cu vin”,

până dimineaţa. Ba, pentru că
nu ne înţelegeam cu cei care
serveau la bar, au pus un băţ
cu care doar atingeam sticla
băuturii preferate şi aia ve-
nea! Norocul meu a fost că
totul nu a durat decât o săp-
tămână, altminteri dădeam în
darul beţiei!

Sigur că au fost şi situaţii
când am avut timp de muzee,
de promenadă şi de insigni-
fian tu l, măruntul, puţ inul
shopping, dar astea au fost
excepţii. Noi n-am făcut tu-
rism! Munca în repetiţii, în
acomodarea cu  s cena, în
spectacole, a fost ţinta noas-
tră... şi asta s-a văzut.

Politica dusă de Emil Boroghină şi
respectul trupei faţă de el au dat roa-
de. Boroghină a ştiut să facă din noi
un colectiv unit, cu personalităţi mar-
cante, fără vedete în sensul distruc-
tiv, cu o concentrare şi putere de mun-
că rar întâlnite. A ştiut să ne facă să ne
înţelegem între noi, să vorbim toţi ace-
eaşi limbă. Soarta unei asemenea tru-
pe nu este alta decât SUCCESUL! Şi a
fost cu prisosinţă.
„Maeştrilor Teatrului Românesc

le ofer dragostea mea
şi le sărut mâna!”

- Ce a fost au consemnat cronica-
rii, ce este vedem pe scena Teatrului
Naţional din Craiova ori pe marile
ecrane şi ne bucură sufletul… Ce
v-aţi dori să (mai) fie?

- Sănătate, regizori şi cronicari pri-
cepuţi! Dacă de prima sunt aproape
sigur,  „selecţia” regizorilor, dacă nu e
business, e supărător de precară. Arta
a devenit precum corbii albi: din ce în
ce mai rară!

Cât despre critică, dacă e în cunoş-
tinţă de cauză, ar trebui să devină  artă,
eseu, parfum fran ţuzesc. Dar când
aceşti activişti culturali, scriitoraşi de
duzină, „cronicari” de ocazie lipsiţi de
orice cultură a spectacolului, fără nici
o jenă, comit cronici dramatice în care

vorbesc mai mult despre autorul dra-
matic, ori povestesc acţiunea piesei,
decât despre jocul actorilor, despre
gândul regizorului, iar atunci când o
fac devin brusc super-esteţi, fără ar-
gumente serioase, având impresia că
există cineva care să-i ia în serios,
ajung paralel cu ceea ce se întâmplă
de fapt pe scenă.

Apropo de „critici”, permiteţi-mi să
vă povestesc celebra conferinţă de
presă acordată de Meşterul Vlad Mu-
gur după succesul fulminant al Teatru-
lui Naţional din Craiova cu spectaco-
lul „Aşa este (dacă vi se pare)”, după
Luigi Pirandello, jucat pe scena Naţio-
nalului bucureştean. La întrebarea ma-
estrului „De ce credeţi că Valer Della-
keza a jucat şi Laudissi şi Prefectul?”,
primul care a încercat să gândească a
îngăimat: „Pirandello, în jocul cu mas-
ca, a încercat...”, altul „Dacă, de când
ne naştem purtăm fiecare câte o mas-
că...”, al treilea „Masca, ca şi jocul oglin-
zilor, spunea Pirandello în...” şi tot aşa
al patrulea, al cincilea etc. Sunt con-
vins că nu vorbeau prostii, dar cele re-
latate de domniile lor nu aveau nimic
comun cu adevărul spectacolului în care
jucam noi. Meşterul i-a ascultat, nu i-a
contrazis cu nimic şi, mucalit cum era, i-
a lămurit: „...Nu,  mămică, n-a avut cine
să joace Prefectul! Singurul în care
aveam încredere era Ilie Gheorghe, dar
el repeta la Sibiu cu Purcărete, aşa că
i-am încredinţat şi acest rol tot lui Della-
keza şi mă bucur că am avut acest fler”!

Doamne, ce spectacol! Ce distri-
buţie perfectă! Am plâns, jur că este
adevărat, când am văzut „cortina” de
catifea de pe fundalul acestui grandios
spectacol, cortină care delimita şi subli-
nia în acelaşi timp ideea de „teatru în
teatru”, agăţată sinistru într-un alt spec-
tacol cu totul submediocru.

Vă rog  să-mi permiteţi să vă mai
fac o destăinuire: în  în treaga mea
carieră mi s-a întâmplat doar de câ-
teva ori să stau la arlechin şi să-mi
prives c cu  nes aţiu  colegii. La „Ta-
che, Ianke şi Cadâr”, „Azilul  de
noapte” în regia lui Dan  Alecsan-
drescu, „Preşul” şi „Unchiul Va-
nea” a le lui Cornişteanu şi la „Aşa
este ( dacă  vi se pare) ”...

Revenind la „cron icari”, la  cei
doi-trei inş i cu acces la te  miri ce foi
de revistă, care au impresia că abia
acum, cu ei odată, inventăm teatrul
la Craiova, mă simt  nevoit  să le rea-
mintesc că „s unt vech i, domnilor”,
po toliţ i-vă! Şi as ta le-o s pun eu,
Master la Academia lui Purcărete, la
Academia lui Vlad Mugur!

Şi pen tru  că Dumnezeu  e cu
mine mai tot t impul, mi-a oferit în
urmă cu  ceva timp, ca s ă-mi umple
sufletu l de bucurie, o trecere în re-
vistă, un regal al actorilor români
numit Gala teatru lui şi filmului de
televiziune , emis iune în reluare
trans mis ă de TVR1. Acesto r Ma-
eş tri ai Teatrului Românesc le ofer
dragos tea mea şi le s ărut  mâna!
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Ducele Orsino
din “Noaptea de la spartul târguluil”
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COMENTAR IU

ªefii diplomaþiilor chinezã ºi ame-
ricanã, consilierul de stat Yang Jiechi
ºi secretarul de stat John Kerry, au
declarat sâmbãtã, în urma unei în-
trevederi la Beijing, cã vor lucra îm-
preunã la denuclearizarea peninsulei
coreene. „Abordarea problemei nu-
cleare coreene este în interesul tu-
turor pãrþilor”, a declarat Yang Jiechi,
promiþând cã Beijingul va lucra în
acest sens ºi cu alte þãri, între care
SUA. „China ºi SUA trebuie sã în-

treprindã împreunã mãsuri pentru
atingerea obiectivului de denucleari-
zare a peninsulei coreene”, a achie-
sat John Kerry. Dupã o escalã la Seul,
el a reafirmat susþinerea Washingto-
nului pentru aliatul sud-coreean. ªeful
diplomaþiei americane a mers la Bei-
jing pentru a convinge autoritãþile
chineze de necesitatea ridicãrii tonu-
lui în faþa Phenianului. El a subliniat
„enormul potenþial al Chinei de a cal-
ma Coreea de Nord”. În vizitã la Bei-

jing, vineri, ministrul francez al Afa-
cerilor Externe, Laurent Fabius, a
declarat cã diriginþii chinezi se aratã
„foarte preocupaþi” de comporta-
mentul aliatului lor nord-coreean.
„Chinezii mi-au spus cã au fãcut ma-
ximum de eforturi pentru reduce-
rea tensiunilor”, a spus Fabius. În
cursul aceleiaºi zile, preºedinþia ame-
ricanã a infirmat declaraþia unui par-
lamentar republican. Acesta cita un
raport al serviciului militar de infor-
maþii, potrivit cãruia Coreea de Nord
ar dispune de capacitatea de a minia-
turiza o armã nuclearã ºi a monta pe
o rachetã balisticã. „Este inexact sã
se sugereze cã regimul nord-core-
ean a completat testul ºi a demon-
strat acest tip de capacitãþi nuclea-
re”, a corectat Casa Albã, subliniind
cã este vorba de o eroare a unui mem-
bru al Camerei Reprezentanþilor la au-
dierea responsabililor Departamentu-
lui de Apãrare. Potrivit documentului
agenþiei de informaþii a armatei (DIA),
„Coreea de Nord dispune de arme
nucleare capabile de a fi lansate cu
rachete balistice, deºi fiabilitatea este
scãzutã”. Regimul nord-coreean a
ameninþat Japonia cu represalii nu-
cleare dacã se implicã în vreun fel

într-un conflict izbucnit în peninsula
coreeanã. Calificând „provocatoare”
declaraþiile Japoniei care asigurã cã
va intercepta rachetele Phanianului,
agenþia de presã guvernamentalã a
Coreei de Nord, KCNA, a prevenit
cã o asemenea mãsurã ar putea arun-
ca Japonia „în flãcãri nucleare”. Par-
tea japonezã, prin purtãtorul de cu-
vânt al Ministerului Apãrãrii, a decla-
rat: „Suntem conºtienþi de remarcile
fãcute de Coreea de Nord prin inter-
mediul mass-media ºi alte canale. Noi
nu putem comenta, dar putem spune
cã vom lua toate mãsurile posibile
pentru a rãspunde la orice tip de sce-
nariu”. Ignorând avertismentele ve-
cinilor sãi ºi ale aliatului chinez, Phe-
nianul a deplasat sãptãmâna trecutã
pe coasta continentalã douã rachete
Musudan, cu o razã teoreticã de acþi-
une de 4.000 de km, suficientã pen-
tru a atinge Coreea de Sud, Japonia
sau insulele americane Guam. Aces-
te rachete n-au fost testate pânã acum.
Potrivit Japoniei, una din cele douã
rampe de lansare a rachetelor, orien-
tatã spre cer, ar putea indica o lovitu-
rã iminentã în ziua de 15 aprilie, ziua
naºterii fondatorului Republicii Popu-
lare Democrate Coreene.

Beijingul ºi WBeijingul ºi WBeijingul ºi WBeijingul ºi WBeijingul ºi Washingtonul se pun de acordashingtonul se pun de acordashingtonul se pun de acordashingtonul se pun de acordashingtonul se pun de acord
pentru denuclearizarea Coreei de Nordpentru denuclearizarea Coreei de Nordpentru denuclearizarea Coreei de Nordpentru denuclearizarea Coreei de Nordpentru denuclearizarea Coreei de Nord

Rusia a interzis sâmbãtã
intrarea pe teritoriul sãu a 18
americani, drept represalii la
publicarea în SUA „a listei
responsabililor ruºi vizaþi de
sancþiuni americane, pentru
implicarea lor prezumatã în
moartea în închisoare, la Mosco-
va, a avocatului Serghei Magniþ-
ki”. Cum era de aºteptat, riposta a
fost „simetricã” ºi „proporþiona-
lã”. Oficial, nici Kremlinul ºi nici
Casa Albã nu doresc o degradare
a relaþiilor lor. Cu toate acestea,
conflictul Magniþki ar putea
exacerba sentimentul antiameri-
can, deja resimþit în rândul
populaþiei ruse ºi alimentat de
propaganda de stat. Iniþial,

Represal i i  ruse la „l ista
Magniþki” adoptatã de SUA

Consiliul Republican al Partidu-
lui Liberal (PL) din Republica Mol-
dova a decis, sâmbãtã, sã excludã
mai mulþi membri, dupã ce aceºtia
au semnat, vineri, o declaraþie prin
care criticau politica dusã de for-
maþiune ºi cereau schimbarea lide-
rului PL, Mihai Ghimpu, transmite
Agerpres. Printre cei excluºi sunt
ºi cinci din cei 12 deputaþi ai PL.
Mihai Ghimpu ºi prim-vicepreºe-
dintele PL Dorin Chirtoacã au cali-
ficat gestul reformatorilor drept trã-
dare. Chirtoacã (n.r. - nepotul lui
Mihai Ghimpu) a adãugat cã nu ar
fi acceptat în nici un caz propune-
rea de deveni lider al formaþiunii în

Importanþi membri ai Partidului
Liberal, excluºi din formaþiune

pentru trãdareCongresul american ceruse
Departamentului de Stat, sub
presiunea membrilor sãi rusofobi,
includerea a 280 de funcþionari
ruºi într-o listã neagrã care,
finalmente, a fost refuzatã de
Casa Albã. Moscova, la rândul
sãu, s-a pliat pe douã plângeri
umanitare, pe care diplomaþia rusã
le invocã în mod tradiþional
împotriva SUA: acuzaþiile de
torturã în închisoarea de la
Guantanamo Bay ºi rãpirea fostului
vânzãtor de arme rus Viktor Bout,
arestat în Thailanda în 2008 de
agenþii antidrog americani, apoi
extrãdat, înainte de a fi condamnat
la 25 de ani de închisoare de un
tribunal new york-ez.

locul lui Ghimpu. În plus, liberalii
au lãsat sã se înþeleagã cã în aceas-
tã sciziune s-ar fi implicat premie-
rul desemnat, Vlad Filat, dupã ce
PL a anunþat cã nu susþine candi-
datura acestuia la funcþia de prim-
ministru. ªi preºedintele Partidului
Democrat (PD), Marian Lupu, care
este ºi ºeful Legislativului, s-a arã-
tat îngrijorat de situaþia din PL, su-
gerând cã aceasta ar fi fost creatã
cu implicarea lui Filat. El a atenþio-
nat cã dacã Filat va încerca sã ne-
gocieze separat cu unii deputaþi din
fracþiunea democratã alegerea sa în
funcþia de premier, atunci nu va
avea sprijinul PD.

Un mandat european de arestare va fi trans-
mis „pe întregul teritoriu al spaþiului Schen-
gen” dupã spectaculoasa evadare a unui cri-
minal dintr-o închisoare aflatã în oraºul Lille,
în apropierea frontierei cu Belgia, a anunþat
ministrul francez al Justiþiei, Christiane Tau-
bira, citatã de AFP. „Evident, cãutãrile vizeazã
iniþial Belgia, deoarece avem o graniþã comu-
nã, dar se întind pe întregul spaþiu Schengen
ºi dincolo de acesta”, a declarat Christiane
Taubira, în cursul unui briefing de presã des-
fãºurat în faþa închisorii Sedequin. Demnita-
rul francez a subliniat, de asemenea, mobiliza-
rea Interpolului în acest caz. Închisoarea Se-
dequin se aflã la circa 15 kilometri de frontie-
ra cu Belgia. Un deþinut extrem de periculos a
evadat sâmbãtã dimineaþã, cu ajutorul explo-
zibililor, dupã ce a luat ostatici patru gardieni
ai acestei închisori, unde era încarcerat pen-
tru tentativã de atac armat, în mai 2010, sol-
datã cu moartea unei poliþiste în vârstã de 26
de ani. Redoine Faid, 40 de ani, care a recu-
noscut în 2010 cã s-a inspirat din filmul

„Heat”, semnat de Michael Mann, a folosit
explozibili cu care a aruncat în aer cinci uºi
ale închisorii dupã care a fugit, potrivit unui
membru al sindicatului angajaþilor din sistemul
penitenciar francez Ufap-Unsa. Membri ai
opoziþiei de dreapta, UMP, i-au cerut explicaþii
ministrului Justiþiei pentru a ºti „cum un in-
fractor periculos, con-
damnat la pedepse gre-
le (...), a reuºit sã îºi
procure explozibili ca
sã evadeze dintr-o în-
chisoare destul de re-
centã ºi destinatã con-
damnaþilor consideraþi
periculoºi”. Descris ca
„deosebit de inteli-
gent”, evadatul a fugit
cu o maºinã pe care ul-
terior a incendiat-o pe
o autostradã, dupã care
a urcat la bordul altui
autovehicul. Toþi osta-

ticii au fost eliberaþi ºi sunt sãnãtoºi, a decla-
rat Frédéric Fèvre, procuror în oraºul Lille.
Potrivit magistratului, criminalul este înarmat
ºi dotat cu explozibili. Sunt cãutaþi, de aseme-
nea, eventualii complici. Redoine Faid a fost
arestat în iunie 2011, în apropiere de Lille, dupã
ºase luni de cãutãri, precizeazã AFP.

Franþa: Un deþinut periculos a evadat aruncând în aer porþile închisorii

Michel Djotodia, ales
preºedinte al Republicii
Centrafricane

ªeful coaliþiei rebele care a
luat puterea în Republica Centra-
fricanã luna trecutã, Michel
Djotodia, rãsturnându-l pe
preºedintele Francois Bozize, a
fost ales preºedinte al republicii,
cum era prevãzut. El se autopro-
clamase preºedinte imediat dupã
ocuparea Bangui, la 24 martie
a.c., de cãtre rebelii seleka, al
cãror unic candidat a fost. De
remarcat este faptul cã el a fost
ales prin aplauze ºi aclamãri,
fãrã a fi votat, la prima sesiune a
Consiliului Naþional de Tranziþie
(CNT), format din toate grupurile
politice din þarã, potrivit unor
jurnaliºti AFP.

Incidente aviatice în
Indonezia ºi Portugalia,
încheiate fãrã victime

Un avion al unei companii
indoneziene care avea la bord
aproximativ 130 de persoane a
ieºit de pe pistã ºi s-a prãbuºit în
mare, pe aeroportul din Denpasar,
pe Insula Bali. Avionul aparþinea
companiei locale Lion Air ºi urma
sã aterizeze pe aeroportul din
Denpasar. La aterizare, aparatul a
depãºit pista ºi a cãzut în mare,
rupându-se la impactul cu apa.
Conform autoritãþilor locale, toþi
pasagerii ºi membrii echipajului
au supravieþuit, au fost scoºi din
avion ºi transportaþi la spital. Un
alt avion, al companiei portugheze
TAP, cu 230 de pasageri la bord,
s-a lovit de un stâlp de iluminat pe
aeroportul din Brasilia, fãrã a
provoca victime, a anunþat
compania ieri. Avionul, care venea
de la Lisabona, a aterizat normal
la Brasilia, dar la indicaþia
turnului de control, „a luat-o pe
un drum foarte îngust” pânã la
locul de staþionare, iar „una dintre
aripi s-a lovit de acest stâlp”, a
explicat, pentru agenþia Lusa,
André Serpa Soares, purtãtorul de
cuvânt al companiei.

Sute de contestatari ai lui
Thatcher au sãrbãtorit
decesul acesteia la Londra

Sute de contestatari ai lui
Margaret Thatcher s-au reunit
sâmbãtã seara la Londra, în
Trafalgar Square, pentru a
celebra, în ploaie, decesul, luni,
al fostului premier britanic, ale
cãrui funeralii vor avea loc la
17 aprilie. Foºti mineri care au
participat la greva de un an
împotriva guvernului „Doamnei
de Fier” în anii ’80 s-au alãturat
militanþilor de extremã stânga ºi
studenþilor. David Douglas, fost
miner ºi membru al Uniunii
Naþionale a Minerilor din
Yorkshire, a afirmat cã a fost
„foarte mulþumit” sã afle despre
moartea lui Thatcher, o „femeie
groaznicã”, potrivit lui. „Suntem
absolut furioºi din cauza acestei
imagini prezentate la televiziune,
potrivit cãreia þara întreagã ar fi în
doliu”, a adãugat el. Un dispozitiv
poliþienesc important a fost
mobilizat, dar ambianþa a fost mai
degrabã cea a unui carnaval,
persoane de toate vârstele dansând,
cântând la tobe sau fluierând.
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Anunþul tãu!
SC ECO SUD SRL titular al proiec-
tului ILUMINAT PUBLIC – DRUM AC-
CES DEPOZIT ECOLOGIC DE DE-
ªEURI SOLIDE URBANE din Muni-
cipiul Craiova, judeþul Dolj, propus
a fi amplasat în Craiova T53, P575,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediu-
lui ºi de evaluare adecvatã pentru
proiectul ILUMINAT PUBLIC –
DRUM ACCES DEPOZIT ECOLOGIC
DE DEªEURI SOLIDE URBANE din
Municipiul Craiova, propus a fi am-
plasat în CRAIOVA T53, P575, jude-
þul Dolj: proiectul nu se supune eva-
luãrii impactului asupra mediului ºi
nu se supune evaluãrii adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj din stra-
da Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zi-
lele de luni-joi, între orele 09.00-
16.00, ºi vineri între orele 9.00-14.00
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http://apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ.

ANIVERSÃRI
Astãzi, 15 aprilie, la zi
aniversarã, toþi cei care
te iubim, îþi dorim þie,
CODIN ALEXANDRU,
multã sãnãtate, fericire ºi
multe împliniri. Familia

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.
Caut de lucru ca mena-
jerã. Telefon: 0720/
799.847; 0751/911.417.

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.
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 mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.

Angajãm frizeriþã –
coafezã. Telefon: 0754/
533.807.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie.
Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire
bãtrânã intern. Telefon:
0729/951.222.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã.
Telefon: 0723/289.891 ºi
0751/654.470.
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.
Meditez matematicã ori-
ce nivel. Telefon: 0726/
522.670.

Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

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

PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF VINDE
ÞIGLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP.
MONTÃM ÞIGLÃ ME-
TALICÃ TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI BUR-
LANE REPARAÞII ACO-
PERIªURI + PLACÃRI
POLISTIREN, DUL-
GHERIE. OFERIM CER-
TIFICAT DE GARANÞIE,
PREÞ AVANTAJOS.
EXECUTÃM ORICE
FEL DE LUCRÃRI LA
CASE. DISCOUNT
10%.TELEFON: 0740/
519.461; 0762/014.352.
Confecþionãm rame ºi
stupi. Telefon: 0728/
571.069.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.

EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jghea-
buri ºi reparãm. Tele-
fon: 0748/417.501.
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 contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

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

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular, vând 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 îm-
bunãtãþitã, parchet,
geam termopan, izolaþie
interioarã. Preþ 62.000 lei.
Telefon: 0743/120.446.
URGENT VÂND GAR-
SONIERÃ PARTER, FI-
LIAªI. TELEFON: 0764/
225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELEFON:
0763/265.251.
Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000
euro, negociabil. Telefon:
0722/431.895; 0767/
761.131.
Vând apartament în
Brazda lui Novac – 4/4.
Telefon: 0754/533.807.
Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Slatina, zona
ACR, parter, cu toate
dotãrile, preþ negociabil.
Telefon: 0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.

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

CASE
Vând sau schimb casã
parter + etaj comuna Ple-
niþa, pretabil firmã cu
apartament Craiova sau
Bucureºti. Ofer diferenþa.
Telefon: 0741/178.132.
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 intravilan plus 6,5
ha teren extravilan, Sãrbã-
toarea – Bucovãþ, 85.000
euro negociabil. Telefon:
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 solidã,
zonã centralã, Agronomie,
6 camere, 2 bãi, bucãtã-
rie, teren 462 m2, garaj.
Telefon: 0726/275.943.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, pivni-
þã teren 1300 mp utilitãþi
schimb cu 2 apartamen-
te. Telefon: 0761/824.947.
Vând casã cu 5 came-
re, baie, bucãtãrie, de-
pendinþe, Bãile Olãneºti,
45.000 euro, negociabil.
Telefon 0725/505.440.
D+P, 6 camere, pivni-
þã, utilitãþi, teren 1300
mp anexe (3 camere
cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.

PARTICULAR, VÂND
CASÃ “REGALÃ” SU-
PERBÃ ÎN COMUNA
DIOªTI, 3 CAMERE ªI
DEPENDINÞE: BUCÃ-
TÃRIE, BECI, MAGA-
ZIE, GARAJ, PÃTUL,
CURTE 3400 MP, FÂN-
TÂNÃ ÎN CURTE, APÃ
CURENTÃ, LA STRA-
DÃ, LA 100 M DE DN
65 CRAIOVA – CARA-
CAL. PREÞ NEGOCIA-
BIL. TELEFON: 0722/
33.66.34.
Vând 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.
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 comu-
na 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”, îm-
prejmuit, lângã pãdure,
toate utilitãþile instalate.
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 principalã,
cu toate facilitãþle ºi în
condiþii avantajoase. Te-
lefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren intravilan 400
mp situat în Segarcea,
strada “Unirii” nr. 29F (în
spatele liceului), cadastru
ºi 3300 mp vie (parþial
defriºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon:
0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã
bãtrâneascã pentru de-
molare, cu cadastru fã-
cut la 11 km de Craiova
– intravilan. Cedez 4200
m2  tren extravilan – pen-
tru reparaþii casã. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ convena-
bil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600 mp
de Lacul Tanchiºtilor), ne-
gociabil. 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 fabricaþie
2010, km 10.000, preþ
8.500 euro. Telefon: 0744/
391.195; 0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatri-
culat 1800 E, negociabil.
Telefon: 0740/316.002.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere cen-
tralizatã, geamuri ºi oglinzi
electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã
în Bulgaria, stare de funcþi-
onare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Telefon:
s0767/116.092.

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, negociabil. Te-
lefon: 0765/130.964;
0768/417.804.

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 ti-
neret, mobilier bucãtãrie,
bibliotecã, canapea trei
piese. Stare bunã, preþ
negociabil. Telefon:
0745/780.055.
ÞEVI irigat, aparat sudu-
rã special, platformã
stupi neînmatriculatã, vin
roºu de þarã foarte bun,
þuicã. Telefon: 0732/
012.505, 0749/012.505.
Vând butelii aragaz pentru
voiaj, arcuri spirale pentru
suspensii dublurã la Mer-
cedes 190D, de epocã. Te-
lefon: 0251/598.518.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând þuicã de 50 de gra-
de, 15 lei/L. Telefon:
0745/751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoa-
re portocaliu, preþ foarte
bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calcula-
tor instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider
clasa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând masã lemn ma-
siv – ext.12 persoane,
fotolii sculptate gen jilþ;
dozator bere + tub
CO2, frigidere, scaun
ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom,
aparat telefon-fax. Te-
lefon: 0746/660.001.

Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, chiu-
vetã cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei. Ca-
dou nuntã deosebit. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comu-
na Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spira-
le suspensii autoturism
Mercedes 190D, 1966.
Telefon: 0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, reduc-
tor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlãrie
fetru nr. 55 nouã – 60 lei;
telefon fix cu numere – 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.

Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã
peisaj pãdure. Preþ 25-
40 lei. Telefon: 0767/
049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator.
Telefon: 0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F
Caravan, montate cau-
ciucuri de iarnã mãrimea
175/65R 14. Preþ 100 lei/
buc. Telefon: 0767/
517.023.
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi
2 oglinzi exterioare, 1 in-
terior pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, ta-
câmuri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. 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 caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.

Vând pat dublu 2m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi
cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.



14/ cuvântul libertãþii luni, 15 aprilie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

luni, 15 aprilie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea
berii, þinutã în butoi de
dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0736/429.876;
0758/937.083.
Particular! Cumpãr
apartament – garsoni-
erã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Te-
lefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte mi-
nimum 1000 mp, utili-
tãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Cumpãr polizor mic
pentru ascuþit lucruri fine,
poate sã fie ºi cu motor
de maºinã de spãlat. Te-
lefon: 0766/304.708.
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.
TELEFON: 0729/
033.903.
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o micro-
fermã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepinie-
rã pomi fructiferi, culturã
de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/
430.880.
Caut  beneficiar pentru
închiriere sau transport
de mãrfuri diverse din
judeþ sau þarã. Posed
Dacia papuc cu 2 locuri.
Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, meda-
lii, argintãrii, sãbii, obiec-
te regaliste, acte, antichi-
tãþi. Telefon: 0723/
926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
PARTICULAR închiriez
garsonierã modernã,
complet utilatã, A. I.
Cuza vis-a-vis de Mc.
Donald’s, 200 Euro. Te-
lefon: 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 co-
pii. 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 în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.

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
Intelectual craiovean
cu vilã, pensionar, sã-
nãtos, altruist, caut par-
tenerã compatibilã. Te-
lefon: 0251/458.192.
Salariat, 50 de ani,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi al-
coolice, caut doamnã
serioasã, fãrã obliga-
þii, apropiatã de vâr-
stã. Telefon: 0740/
895.691.
Alexandru, pensionar,
vãduv, doresc doam-
nã vãduvã, vârstã 70-
71 ani. Telefon: 0784/
984.085.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin
din comuna Maglavit
sã sune la 0721/
995.405 pentru recu-
perare teren agricol.

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

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

DECESE
Cu durere în suflet familii-
le Iliceanu ºi Tudor anun-
þã decesul celui ce a fost
tatã, socru ºi bunic de
neînlocuit, MARIN BÃR-
BUICÃ, în etate de 81  ani.

Înmormântarea va avea
loc mâine, 16.04.2013, în
comuna ªimnicu de Sus,
sat Duþuleºti, ora 12,00. Ne
rugãm Bunului Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
rândul celor drepþi. Pioa-
sã amintire!
COMEMORÃRI
 Comemorãm 2 ani, de
când dragul nostru ADRI-
AN (ADI) DUDÃU ne-a pã-
rãsit pentru totdeauna,
lãsându-ne sufletele îm-
pietrite de durere. Pânã
când vor închide ochii
mama Mida, sora Cami,
fetiþa Bianca, soþia Nicole-
ta ºi tatãl Costel nu-þi vor
uita chipul frumos ºi
blând. Dumnezeu sã te
odihneascã. Comemora-
rea va avea loc azi, 13 apri-
lie, în localitatea Zãnoaga.
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Digi Sport 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – Viitorul Constanþa.
Digi Sport 2
11:30 – TENIS ATP – Monte Carlo: ziua întâi / 17:30 –

BASCHET (M) – Play-off, sferturi de finalã, meci 2: SCMU
Craiova – Gaz Metan Mediaº / 19:30 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: HC Odorhei – Potaissa Turda / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Lazio – Juventus.
Digi Sport 3
17:00 – VOLEI (F) – Finala Campionatului, meci 3: ªtiinþa

Bacãu – Dinamo (scor 2-0) / 20:00 – VOLEI (M) – Finala
Campionatului, meci 3: SCMU Craiova – Tomis Constanþa
(scor 0-2) / 22:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Mallorca –
Celta Vigo.
Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: FC Vaslui – FC Braºov / 21:45 –

FOTBAL – Camp. Italiei: Lazio – Juventus.
GSP TV
17:00 – FOTBAL – Camp. Rusiei: Alanyia – Mordovia.
Eurosport 2
19:30 – FOTBAL – Cap. Poloniei: Piast Gliwice – Lech

Poznan / 21:15 – Liga secundã germanã: Erzgebirge Aue –
Kaiserslautern.

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE

Bayern Munchen – FC Barcelona, 23 aprilie / 1 mai

Heynckes s-a enervat: „Sã-i cer sfaturi lui Guardiola
despre cum sã elimin     Barça? Vã rog, respectaþi-mã!”

Antrenorul lui Bayern Munchen, Jupp
Heynckes, va rãmâne pe banca bavarezilor
încã douã luni, apoi postul sãu va fi preluat
de fostul antrenor al Barçei, Pep Guardiola.

Dupã tragerea la sorþi de vineri, tehnicianul
german a fost întrebat de ziariºti dacã îi va
cere sfatul lui Pep pentru a elimina formaþia
catalanã din Ligã, în semifinale.

„Sã-l sun pe Guardiola? Vã rog, respec-
taþi-mi munca. Nu am consultat niciodatã
vreun antrenor pentru a pregãti un meci. Nu
am nevoie de nimeni”, a replicat vizibil iritat
Heynckes.

„În dimineaþa tragerii la sorþi, soþia mi-a
zis cã sigur vom juca împotriva Barcelonei.
E un meci între doi giganþi.

Barcelona dominã de ceva timp fotbalul
european ºi fascineazã cu jocul ei creativ. E
o motivaþie pentru Bayern, dar cred cã nici
noi nu suntem un adversar facil. Am câºti-

gat deja de douã ori în faþa Barçei cu Athle-
tic Bilbao, în faþa Dream Team-ului lui Cru-
yff. Mã bucur cã îi întîlnesc din nou. Nu
conteazã cã jucãm returul la ei, va fi o at-
mosferã unicã ºi asta ne poate chiar ajuta.
Cunoaºtem bine fotbalul spaniol, Barcelona
nu e doar Messi, are mulþi fotbaliºti care pot
face diferenþa.

Nu-l vom avea în tur pe Mandzukici (sus-
pendat), dar ne amintim cu toþii ce a fãcut
Gomez cu Real Madrid în sezonul trecut.
Plus cã mai e ºi Pizarro”, a declarat Heyn-
ckes.

În cealaltã semifinalã, în 24 ºi 30 aprilie,
se vor întîlni Borussia Dortmund ºi Real
Madrid.

Pilotul echipei Ferrari, spaniolul Fernan-
do Alonso, a triumfat, ieri, în Marele Premiu
al Chinei, a treia etapã a Campionatului Mon-
dial de Formula 1, el fiind urmat pe podium
de finlandezul Kimi Raikkonen (Lotus-Re-
nault) ºi de britanicul Lewis Hamilton (Mer-
cedes).

Pe locul patru la Shanghai a sosit germa-
nul Sebastian Vettel (Red Bull-Renault), în
timp ce britanicul Jenson Button (McLaren-
Mercedes) a trecut linia de sosire al cinci-
lea. Pe poziþia a ºasea s-a clasat brazilianul
Felipe Massa (Ferrari), iar australianul Da-
niel Ricciardo (Toro Rosso) a încheiat pe 7.

Locurile 8-10 au fost ocupate, în ordine,

Alonso a câºtigat Marele Premiu al Chinei
de britanicul Paul Di Resta (Force India), de
francezul Romain Grosjean (Lotus-Renault)
ºi de germanul Nico Hulkenberg (Sauber).

Clasament general piloþi, primele 10 lo-
curi: 1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) –
52p, 2. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) –
49p, 3. Fernando Alonso (Ferrari) – 43p, 4.

Lewis Hamilton (Mercedes) – 40p, 5. Felipe
Massa (Ferrari) – 30p, 6. Mark Webber (Red
Bull-Renault) – 26p, 7. Jenson Button (McLa-
ren-Mercedes) – 12p, 8. Nico Rosberg (Mer-
cedes) – 12p, 9. Romain Grosjean (Lotus) –
11p, 10. Paul Di Resta (Force India) – 8p.

Clasament general constructori: 1. Red
Bull-Renault 78p, 2. Ferrari 73p, 3. Lotus-

Renault 60p, 4. Mercedes 52p, 5. Force In-
dia 14p, 6. McLaren-Mercedes 14p, 7. Toro
Rosso 7p, 8. Sauber 5p.

Urmãtoarea etapã este programatã dumi-
nica viitoare, în Bahrein (Sakhir).

Fapt fãrã precedent pentru Wigan At-
hletic. În mare suferinþã în Premier Lea-
gue, unde este în pericol iminent de re-
trogradare, formaþia pregãtitã de Rober-
to Martinez a reuºit sã se califice pen-
tru prima oarã în cei 81 de ani de isto-
rie în finala Cupei Angliei. S-a întâm-
plat sâmbãtã, când alb-albaºtrii au dis-
pus cu 2-0 de divizionara de ligã secundã
Millwall, într-un meci disputat pe are-
na londonezã Wembley. Golurile, câte

Wigan va disputa în premierã finala Cupei Angliei
unul pe reprizã, au fost semnate de
Shaun Maloney (25) ºi Callum McMa-
naman (78).

Graþie acestei performanþe, cei de la
Wigan sunt pe cale sã bifeze o alta! Cum
teoretic, atât Chelsea cât ºi Manches-
ter City, echipele ce s-au duelat asearã
în cealaltã semifinalã, se vor califica se-
zonul viitor pentru Champions League,
Wigan are deja biletul pentru a doua
competiþie contientalã, Europa League.

Vestea cã Jose Mourinho are mari
ºanse sã plece de la Real Madrid în
aceastã varã nu mai surprinde pe ni-
meni. Portughezului, care se vehicu-
leazã cã ar reveni al Chelsea, i s-ar fi
gãsit deja ºi un înlocuitor.

Spaniolii de la Sport.es au
anunþat, ieri, cã preºedintele
„blanco”, Florentino Perez, a
ajuns la un acord cu italianul Car-
lo Ancelotti, actualmente ls PSG,
pentru a-i lua locul lui „Specia-
lului” pe banca madrilenilor.

Aceeaºi sursã a mai adãugat
cã boss-ul de pe „Bernabeu”
chiar i-a gãsit ºi un coleg în atac
lui Cristiano Ronaldo pentru se-
zonul viitor. Edinson Cavani (26

Ancelotti, anunþat cã i-ar lua locul lui
Mourinho la Real

Presa spaniolã a înaintat ºi numele primului transfer „galactic” din varã

de ani), atacantul celor de la Napoli pare
a fi primul transfer al Realului din varã.

Uruguayanul a înscris 22 de goluri
pentru Napoli în acest sezon din Serie
A ºi a fost de mai multe ori la un pas de
a pleca de la echipa italianã.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

BUNDESLIGA – ETAPA A XXIX-A

Freiburg – Hannover 3-1

Bayern – Nurnberg 4-0

Wolfsburg – Hoffenheim 2-2

Mainz – Hamburg 1-2

Furth – Dortmund 1-6

Dusseldorf – Werder 2-2

Schalke – Leverkusen 2-2

(La gazde, Ciprian Marica a evoluat pânã în mi-
nutul 66)
Stuttgart – M’gladbach 2-0

(Alexandru Maxim a fost integralist la învingãtori)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Augsburg – Frankfurt.
1. Bayern 78 10. Hannov. 38
2. Dortm. 58 11. Nurnb. 38
3. Leverk. 50 12. Stuttgart 36
4. Schalke 46 13. Wolfsb. 34
5. Freiburg 45 14. Werder 32
6. Frankf.* 42 15. Dussel. 30
7. M’bach 41 16. Hoffenh. 24
8. Hamb. 41 17. Augsb.* 24
9. Mainz 39 18. Furth 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXXI-A

Betis – Sevilla 3-3

Valladolid – Getafe 2-1

Levante – Deportivo 0-4

Espanyol – Valencia 3-3

Malaga – Osasuna 1-0

Rayo – Sociedad 0-2

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Atletico – Granada,
Zaragoza – Barcelona, Bilbao – Real Madrid.
Astãzi: Mallorca – Celta.
1. Barcel.* 78 11. Espan. 40
2. Real M.* 65 12. Levante 40
3. Atletico* 62 13. Vallad. 38
4. Sociedad 54 14. Bilbao* 35
5. Malaga 50 15. Osasuna 31
6. Valencia 50 16. Deport. 29
7. Betis 48 17. Gran.* 28
8. Getafe 44 18. Zarag.* 27
9. Rayo 44 19. Celta* 24
10. Sevilla 42 20. Mallor.* 24

LIGUE 1 – ETAPA A XXXII-A

Valenciennes – St’Etienne 0-0

(Bãnel Nicoliþã a fost rezervã la oaspeþi)
Troyes – Paris SG 0-1

Ajaccio – Nancy 1-1

(La gazde, Adrian Mutu a jucat tot meciul)
Evian TG – Rennes 4-2

Lorient – Bastia 4-1

Bordeaux – Montpellier 4-2

Brest – Reims 0-2

Nice – Sochaux 3-0

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Lyon – Toulouse, Lille
– Marseille.
1. Paris SG 67 11. Toulou.* 41
2. Marseil.* 57 12. Bastia 39
3. St’Etien. 54 13. Reims 37
4. Nice 54 14. Valenc. 37
5. Lyon* 53 15. Ajaccio 35
6. Lille* 52 16. Evian 34
7. Montpel. 48 17. Sochaux 32
8. Lorient 47 18. Nancy 31
9. Bordeaux 46 19. Brest 29
10. Rennes 42 20. Troyes 25

SERIE A – ETAPA A XXXII-A

Pescara – Siena 2-3

Atalanta – Fiorentina 0-2

Palermo – Bologna 1-1

Chievo – Catania 0-0

(Paul Papp ºi Adrian Stoian au fost rezerve la
gazde)
Cagliari – Inter 2-0

(Având unele probleme medicale, Cristi Chivu nu
s-a aflat în lotul învinºilor)
Torino – Roma 1-2

(La oaspeþi, Bogdan Lobonþ a rãmas pe banca de
rezerve)
Genoa – Sampdoria 1-1

Parma – Udinese 0-3

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Milan – Napoli.
Astãzi: Lazio – Juventus.
1. Juventus* 71 11. Parma 39
2. Napoli* 62 12. Bologna 38
3. Milan* 58 13. Sampd. 37
4. Fiorentina 55 14. Atalanta 37
5. Roma 51 15. Torino 36
6. Lazio* 51 16. Chievo 36
7. Inter 50 17. Siena 30
8. Udinese 48 18. Palermo 28
9. Catania 47 19. Genoa 28
10. Cagliari 42 20. Pescara 21

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXXIII-A

Arsenal – Norwich 3-1

A. Villa – Fulham 1-1

Everton – QPR 2-0

Reading – Liverpool 0-0

Southampton – West Ham 1-1

Newcastle – Sunderland 0-3

Stoke – Man. United 0-2

Partidele Wigan – Swansea, Chelsea – Tottenham ºi
Man. City – West Brom au fost amânate din cauza
disputãrii semifinalelor Cupei.
1. United* 80 11. South. 38
2. City** 65 12. West H.* 38
3. Arsenal* 59 13. Newca. 36
4. Chelsea** 58 14. Norwich 35
5. Tottenh.* 58 15. Sunderl. 34
6. Everton* 55 16. Stoke 34
7. Liverpool 50 17. A.Villa 34
8. West B.* 44 18. Wigan** 31
9. Swansea* 41 19. QPR 24
10. Fulham* 40 20. Reading 24
(*) – un meci mai puþin.
(**) – douã meciuri mai puþin.
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

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

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXV- A

Steaua 25 20 3 2 59-20 63
Petrolul 26 13 9 4 40-21 48
Astra 26 14 5 7 49-26 47
Pandurii 26 14 5 7 40-35 47
Dinamo 26 13 7 6 39-27 46
Vaslui 25 11 7 7 35-26 40
Rapid 25 10 7 8 25-23 37
CFR Cluj 26 9 9 8 41-31 36
FC Braşov 25 9 7 9 31-34 34
Mediaş 26 9 7 10 29-35 34
Oţelul 26 8 9 9 29-31 33
 U” Cluj 26 7 8 11 24-38 29
Ceahlăul 26 7 6 13 32-43 27
Concordia 26 6 7 13 21-41 25
Viitorul 25 4 12 9 28-37 24
Iaşi 25 6 4 15 24-36 22
Severin 26 4 8 14 23-35 20
Bistriţa 26 3 8 15 18-48 17

6

5

4

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

Gaz Metan – Astra 2-1
Au marcat: Eric 11, D. Roman 45 / Budescu 90.
CFR Cluj – Pandurii 2-3
Au marcat: Rada 55, Bjelanovic 90 / Ibeh 7, Matulevicius 67, Voiculeţ

71.
Oţelul – CS Turnu Severin 2-0
Au marcat: Stromajer 45, Astafei 55.
Ceahlăul – Concordia 3-0
Au marcat: Golubovici 2, Monroy 32, M. Rusu 47.
Petrolul – Gloria Bistriţa 4-0
Au marcat: Sauvadet 23, Bokila 34, Morar 60, Mojica 72.
Dinamo – „U” Cluj 1-1
Au marcat: Muşat 81 / Tony 74.

Meciul Rapid – Steaua s-a jucat aseară.

Astăzi
FC Vaslui – FC Braşov – ora 19.00 (Dolcesport 1)
CSMS Iaşi – Viitorul – ora 20.30 (Digisport 1)

LIGA I – ETAPA A XXVI-A
Eliminarea dramatică din semifinalele Ligii Campio-

nilor a fost în fapt începutul declinului pentru cea mai
puternică echipă a României, Oltchim Rm. Vâlcea. In-
certitudinea financiară a planat asupra clubului oltean
de la începutul campionatului, iar plecarea în mijlocul
sezonului a Ionelei Stanca a fost rezultatul acestor pro-
bleme, însă cu ajutor din mai multe surse brandul Ol-
tchim a supravieţuit şi a fost la un pas de a se bate
pentru trofeul cel mai important. Bugetul anual a fost
estimat la 3 milioane de euro, iar preşedintele Petre
Berbecaru a promis că poate menţine echipa aproxi-
mativ la acelaşi nivel şi cu jumătate din această sumă,
iar sponsorii vizaţi sunt Petrom şi Dacia. Numai că
deocamdată nu este nimic cert, iar jucătoarele s-au în-
grijit deja de viitorul lor handbalistic. Cea mai impor-
tantă jucătoare, Katarina Bulatovic, este aproape de a
ajunge tocmai la Gyor, formaţie pe care a învins-o cu
Buducnost anul trecut în finală, iar negocierile au fost
asociate cu prestaţia slabă din returul semifinalei de la
Veszprem. „Agentul meu a negociat cu Gyor, dar nu
am semnat nimic. Nu ştiu ce va fi, în aceste zile voi lua
o decizie. Mă voi întoarce la echipă, mai avem meciuri,
nu pot pleca acum” spune Bulatovic, care ar primi în
sezonul viitor în jur de 200.000 de euro de la clubul
maghiar. O altă plecare, mai puţin preconizată, este cea
a pivotului Oana Manea, care, după 13 ani petrecuţi la
Vâlcea, este aproape de a semna cu fosta adversară
din grupe a Oltchimului, Krim Ljublijana, care tratează
şi pentru Navarro, pentru a o dubla pe Grubisic. Cea-
laltă portăriţă, Paula Ungureanu, este şi ea în vizorul lui
Ferencvaros. De asemenea, Marija Jovanovic este ca
şi transferată de noua forţă a Rusiei, Astrakhan, care
tatonează şi pentru Managarova, în timp ce Barbosa
şi-ar urma fosta coechipieră de la Oltchim, portăriţa

Liga a III-a, seria a 4-a

„Depoul” i-a purtat noroc Apei
Strămutată de nevoie pe stadionul „Depou”, CS Apă Craiova a reuşit prima victorie a anului, scor 1-0 cu

echipa satelit a Pandurilor, gol reuşit de Căle în minutul 77. La 3 minute după reuşita mijlocaşului craiovean,
căpitanul oaspeţilor, veteranul Bertea, a fost eliminat. Pentru echipa antrenată de Ionel Luţă au evoluat: Surdu
– Orban, Chiriţă, Dina, Firoiu -  Dreşcă, Niţă (58 Copilescu), Trăistaru, Căle – Buşică (76 Stancu), Bălan.
Antrenorul echipei Pandurii II, Claudiu Mocioi, a utilizat formula: Bănică – Dobroiu, Câţă, Băiţa (76 Golea), I.
Constantin, Bertea – Piţian (52 Frunză), Fărcăşanu, Unguru - Lupu, Vlăduţi (52 Pereu). În urma acestei victorii,
echipa din Bănie a acumulat 13 puncte, dar rămâne pe penultimul loc. Lider este Minerul Motru, cu 34 de
puncte. Celelalte rezultate ale etapei: AFCM Reşiţa – Millenium Giarmata 2-0, Jiul Rovinari – FC Caransebeş
3-0 Flacăra Făget – Muncitorul Reşiţa 0-1, Vulturii Lugoj – Minerul Motru 1-1.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 28-a
CS Işalniţa – Amaradia Melineşti 4-2, Avântul Pieleşti – Energia Craiova 3-1, Şcoala de Fotbal GP – AS

Podari 1-3, CSO Filiaşi – Dunărea Calafat 1-1, Dinamyk Craiova – Recolta Ostroveni 0-3, Prometeu Craiova –
Viitorul Cârcea 4-3, Progresul Segarcea – FC Leamna 1-6. CSJ Ştiinţa Craiova stă. Clasament: 1. Podari 62p, 2.
Calafat 62p, 3. Prometeu 59p, 4. Filiaşi 52p.

Liga a II-a, etapa a 21-a
Seria I: CF Brăila - Sportul Studenţesc 7-0, CSM Unirea Slobozia - CS Otopeni 0-1, Chindia Târgovişte - Delta

Tulcea 1-1, ACS Buftea - FC Botoşani 1-1, Farul Constanţa - Rapid CFR Suceava 1-2. Clasament: 1. FC Botoşani
35p, 2. Delta Tulcea 32p, 3. Otopeni 32p.

Seria a II-a: CSM Râmnicu Vâlcea - FC Maramureş Universitar Baia Mare 5-0, Luceafărul Oradea - FC Bihor
Oradea 3-2, Damila Măciuca - FC UTA Arad 1-0, FC Olt - ACS Poli Timişoara 1-1, Corona Braşov - CS Mioveni
1-0. Clasament: 1. Corona 34p, 2. ACS Poli 31p, 3. UTA Arad 29p.

Ultimul cuplaj al sezonului la Polivalentă
În seara aceasta, echipele masculine

de baschet şi volei vor disputa meciuri
importante din play-off în Sala Poliva-
lentă. De la ora 17.30 (în direct la Digis-
port 2), baschetbaliştii vor disputa me-
ciul al doilea cu Gaz Metan Mediaş în
primul tur din play-off-ul Ligii Naţiona-

Oltchim
în destrămare

„Galacticele” dispar pe rând de la Vâlcea,
iar singurul brand sportiv puternic al
României este aproape de colaps

Leynaud, la Vardar Skopje, acolo unde se încearcă for-
marea unei formaţii „galactice”. Alisson Pineau a recu-
noscut că va pleca de la Vâlcea, unde s-a plicitisit teri-
bil: „Eu nu am venit la Oltchim pentru bani, nici pentru
atmosfera din oraş, care e plictisitoare. Nu plec din
cauza unei crize financiare, ci pentru un progres”. Ol-
tchim ar putea apela la jucătoarele împrumutate în Liga
Naţională, care sunt s-au impus în acest sezon şi pot
asigura o reconstrucţie decentă. Buceschi, Dincă,
Smedescu, Băbeanu sau Marin s-ar adăuga scheletului
rămas la Vâlcea, format din Brădeanu, Farcău, Meiro-
şu, Curea sau Nechita, mizându-se şi pe revenirile lui
Neagu şi Ardean. Antrenorul Jakob Vestergaard va fi
foarte greu de convins să rămână în aceste condiţii,
suedezul având mai multe oferte din Europa, iar postul
ar putea fi preluat de Steluţa Luca, care l-a ajutat în
acest sezon pe Vestergaard împreună cu Mette Klit.

Gyor – Larvik în finala Ligii Campionilor
Larvik a dat lovitura la Ljubljana şi merge alături

de Gyor în f inala Ligii Campionilor. Slovenele câşti-
gaseră la două goluri meciul tur din Danemarca şi a
început bine, dar c âştigătoarea Ligii Campionilor  din
2011 a revenit până la pauză, când scorul le era deja
suficient pentru calificare, 13-9. Diferenţa s-a du-
blat până la final, 27-19 pentru formaţia nordică,
aceasta urmând să întâlnească din nou Gyorul, după
ce în grupe a pierdut ambele dispute cu echipa ma-
ghiară. Pentru gazde au înscris: Martin 4, Penezic 3,
Muller 3, Lazovic-Varlec  3, Worz 2, Bodnieva 2,
Mavsar 1, Krpez 1, în timp ce pentru Larvik au
marcat: Blanco 7, Riegelhuth 6, Hammerseng 5,
Sulland 5, Edin 2, Breivang 2.

le, iar de la ora 20 (în direct la Digisport
3) voleibaliştii craioveni debutează aca-
să în finala play-off-ului contra forma-
ţiei Tomis Constanţa, care conduce
după primele două jocuri. În cazul în
care vor obţine primul succes, băieţii
lui Dan Pascu vor juca şi mâine, de la

ora 19.30, cu echipa de pe litoral. În „fi-
nala mică” a Diviziei A1, Remat Zalău,
echipă eliminată de Universitatea Cra-
iova în semifinale, a încheiat seria cu
Explorări Baia Mare după doar 3 me-
ciuri, câştigând cu 3-1 şi disputa din
deplasare şi astfel medaliile de bronz.


