C

M

Y

K

WWW.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Anul XXII, Nr. 6522  sâmbătă, 9 aprilie 2011  16 pagini  0,80 lei
Secretarul general al PES, Philippe Cordery:

Târg de
firme de
exerciţiu –
prima ediţie

Cum s-au inspirat
comuniştii de la...
anticomunişti

economie / pag. 6

actualitate / pag. 5

„Traian Băsescu şi
Emil Boc subminează
conceptul de
democraţie”
politică / pag. 7

Sas se mută pe
şantier

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Agricultura? Ai mai auzit,
Popescule, vorbindu-se de agricultură la noi?
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După ce a declarat că nici în ruptul capului
nu vrea să facă pe primarul, lucru cu care a
rămas de fapt celebru, viceprimarul Teodor Sas
şi-a descoperit, în sfârşit, o vocaţie nebănuită:
dirigintele suprem de şantier. Ştie tot, vede
tot, memorează tot, într-un cuvânt e prezent
peste tot. Vizitele lui dese au, totuşi, avantajul
că nu le lasă muncitorilor timp pentru bârfă şi
odihnă. “A fost scoasă o foarte mare parte din
linia de tramvai, pe lungimea căreia au început
să se facă foraje. În total vor fi 160 de foraje
pentru tot atâţia piloni care vor susţine podul.
Deci e mult de lucru, gândiţi-vă numai că se
sapă la o adâncime de 16 metri”, a menţionat
Sas, arătându-se oarecum mulţumit de ceea ce
vedea în jurul său: pământ scormonit, liniile de
tramvai demontate şi o mulţime de cabluri
întinse, semne clare că şantierul
avansează. Tot de ieri au început şi
devierile de conducte în zona
centrală, însă partea bună este că
nu vor afecta populaţia care locuieşte în blocurile din jur.

Olimpicii
Colegiului Naţional
„Fraţii Buzeşti”,
recompensaţi de şcoală
Elevii Colegiului Naţional „Fraţii
Buzeşti” din Craiova, care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiadele judeţene şi naţionale, desfăşurate în cursul acestui an şcolar, au
fost premiaţi, ieri, într-un cadru festiv organizat la nivelul unităţii de învăţământ. Recompensele performanţelor au fost în bani, fondurile
fiind asigurate de Fundaţia „Fraţii
Buzeşti”. Copiii au fost felicitaţi de
conducerea şcolii, de profesorul Irinel Popescu – absolvent al Colegiului, dar şi de decanul Facultăţii
de Fizică, Radu Constantinescu, preşedintele fundaţiei.
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Trei persoane
arestate preventiv
după descinderile
din Craiova

Detalii istorice,
elemente de tradiţie
şi prejudecăţi, de Ziua
Internaţională a Romilor
De la primul Congres Internaţional al Romilor, desfăşurat la Londra,
în urmă cu patru decenii, data de 8
aprilie a devenit cunoscută drept
Ziua Internaţională a Romilor. De
altfel, în anul 2006, Parlamentul României adopta Legea nr. 66 în care
se menţionează că, la aceeaşi dată,
are loc „sărbătoarea etniei romilor
din România”. Evenimentul a fost
celebrat, ieri, şi la Craiova, unde
Partida Romilor „Pro Europa”, în
parteneriat cu Agenţia Naţională
pentru Romi, cu sprijinul Prefecturii
Dolj şi al Primăriei Craiova, a organizat o serie de manifestări.
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România, ţara
celor peste 50 de
sărbători legale
Alte 8 zile naţionale, propuse
pentru instituire
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 9 aprilie 2010-anunþat de BNR
1 EURO ...................... 4,1146 .............. 41146
1 lirã sterlinã............................4,6810....................46810

1 dolar SUA ................. 2,8560 ......... 28560
1 g AUR (preþ în lei) ... 135,0615 ...... 1350615

METEO

Sâmbãtã, 9aprilie -Max: 17°C-Min: 5°C

Raed Arafat – avocatul
reformei lui Cseke Attila!
S

Starea de fapt

ubsecretarul de stat din Ministerul Sãnãtãþii, Raed
Arafat, a fost scos, ieri, în faþã, cum se spune,
pentru a justifica decesele de joi ale pacienþilor din
judeþele Constanþa ºi Vâlcea, care în opinia sa „nu au
legãturã cu desfiinþarea spitalelor”. Fiindcã „pacienþii erau cazuri grave ºi oricum nu puteau primi asistenþã în spitale de categoria a IV-a, recent desfiinþate”. În afara unei arguþii irelevante, în care a descris
timpii de reacþie ai ambulanþelor, Raed Arafat nu a spus
mai nimic concret despre cazul de la Bãlceºti (Vâlcea), invocând probabilitatea ca transportul cu autoturismul al lui Ion Sandu (41 ani), din comuna Laloºul, sã-i fi agravat situaþia. „Va face totuºi o analizã
în acest caz”. Cât efort! Numai cã scandalul iscat nu
a avut în centrul atenþiei activitatea ambulanþelor, urmãrite prin GPS – cum s-a afirmat ulterior - ci desfiinþarea
inoportunã a unor spitale din localitãþi mai mici, dotate
relativ corespunzãtor ºi deservite de medici specializaþi.
În opinia subsecretarului de stat Raed Arafat, de vinã
sunt morþii – ceea ce îl descalificã moral ºi profesional.
Dupã ce aveam ca ministru al Sãnãtãþii pe rãtãcitul udemerist Cseke Attila, plantat pe criterii eminamente politice, nu mai era nevoie ºi de justificãrile lui Raed Arafat, ca
sã realizãm cã specialiºtii români au plecat, în grupuri
compacte, peste hotare. Dacã era ceva de spus, atunci
trebuia argumentat cã aceastã bazaconie de reformã nu
exprimã dispreþul faþã de om, ci contrariul. Ori, ceea ce
vãd ºi trãiesc oamenii, pe la porþile spitalelor ferecate, nu
demascã altceva decât dispreþul guvernanþilor, atitudinea
lor stuperfiantã. Închiderea de spitale, reducerea salariilor, ºi aruncarea în stradã a bolnavilor, nu se cheamã
reformã. Ci semnal de alarmã, cod roºu. Reduse la simple angrenaje financiare, spitalele din România au fost
suspuse desfiinþãrii. ªi scopul scuzã mijloacele. Minis-

MIRCEA CANÞÃR
trului Cseke Attila i s-a cerut demisia pentru haosul craet prin desfiinþarea a 67 de spitale, nici unul din zona
geograficã din care provine. A desfiinþa un spital, care
vegheazã la sãnãtatea câtorva mii de oameni, invocând
faptul cã este prost administrat, fãrã a veni cu o altã
soluþie viabilã nu este, nici mãcar, o pseudo-strategie,
ci o imbecilitate. Recent, Cseke Attila a vorbit despre
indicatori de performaþã slabi, despre bolnavi care au
necesitat reinternarea ºi alte minuni, care nu lipsesc din
reþeaua unitãþilor sanitare. Sunt neajunsuri care au proliferat. Dar nu desfiinþarea spitalelor era soluþia, ci remedierea deficienþelor semnalate. Preºedintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astãrãstoae, considerã cã hotãrârea ca anumite spitale sã fie închise
sau reprofilate s-a luat pe considerente financiare. “Nu
ºtiu dacã cei doi pacienþi de la Constanþa ºi de la
Vâlcea ar mai fi putut fi salvaþi având în vedere
diagnosticul, însã, cu siguranþã, în ambele situaþii
se putea interveni cu mai mult profesionalism ºi
mult mai repede”. Mai clar, dr. Raed Arafat, subsecretar de stat în MS, a vorbit când trebuia sã cultive
muþenia. Fiindcã, dacã tot s-a hazardat în acest demers, asumându-ºi un risc, trebuia sã ºtie ºi ce vrea
sã spunã. ªi a debitat numai prostii.
PS: Joi seara, la Antena 3, a fost prezent ºi deputatul
de Bãileºti, Gelu Viºan, care ºi-a dat cu pãrerea în stilul
obiºnuit asupra evenimentelor petrecute în timpul zilei.
Cã a spus numai prostii jenante, nu mai trebuie subliniat, fiindcã deja deputatul Gelu Viºan reprezintã un “brand
doljean” al ignoranþei ºi demagogiei. Un singur lucru
ar trebui sã facã, dacã poate: sã nu mai spunã, în nici o
împrejurare, cã este din Dolj. Fiindcã a fãcut judeþul de
râs. Cum nu l-au fãcut nici interlopii, care l-au frãmântat atâta vreme, ºi de care nu a fost prea departe.

Deputatul Dan Pãsat a fost
trimis în judecatã de DNA

Deputatul Dan Pãsat a fost trimis în judecatã de DNA. Aceasta
este acuzat de ºantaj ºi ameninþãri.
Deputatul PDL are toate bunurile
sechestrare. Prejudiciul estimat se
ridicã la 1,8 milioane de euro. Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ)
a stabilit pentru 20 iunie primul termen în procesul deputatului Dan
Pãsat, trimis în judecatã de procurorii anticorupþie sub acuzaþia de
ºantaj, alãturi de alte douã persoane. Potrivit comunicatului remis
vineri, deputatul Dan Pãsat a fost
trimis în judecatã pentru trei infracþiuni de ºantaj ºi efectuarea de operaþiuni financiare ca acte de comerþ
incompatibile cu funcþia (7 acte

Ponta: USL va depune marþi o moþiune simplã pe sãnãtate
Preºedintele PSD, Victor Ponta, a anunþat, ieri,
cã Uniunea Social-Liberalã (USL) va depune
marþi o moþiune simplã pe sãnãtate prin care se
va cere demisia ministrului Sãnãtãþii, Cseke Attila. Prezent la Braºov, la semnarea protocolului
judeþean de constituire a USL, Victor Ponta a
fãcut un apel public cãtre cadrele medicale sã
urmeze exemplu celor de la Bãlceºti (Vâlcea) ºi

sã se întoarcã la serviciu. Liderul PSD a explicat cã, potrivit legii, spitalele aflate în subordinea autoritãþilor locale pot fi închise ori desfiinþate doar prin hotãrâre a Consiliilor Locale ºi nu
prin hotãrâre de guvern. Ponta i-a încurajat spunând cã spitalele în cauzã au toate ºansele de aºi recupera banii pentru serviciile medicale pe
care le vor presta dacã vor da în judecatã Casa

Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate. „Fac un apel
public cãtre toþi primarii ºi cadrele medicale sã
urmeze exemplul celor de la Bãlceºti ºi sã se ducã
din nou la serviciu (...) M-am simþit încurajat de
acei medici care au redeschis spitalul din oraº ºi
aº vrea sã vãd cã ºi alþii se duc sã redeschidã
spitalele pe care le-au închis Boc, Bãsescu ºi Cseke”, a declarat Victor Ponta.

Institutul Liberal “I. C. Brãtianu”,
lansat în prezenþa lui Crin Antonescu

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a participat ieri la ceremonia de înfiinþare a Institutului Liberal „I.C. Brãtianu”, afirmând cã
aceastã fundaþie reprezintã o „ctitorie modestã” în care nu numai
politicienii practicanþi, ci ºi ceilalþi
oameni de dreapta vor putea avea
un loc de dezbatere „despre ºi întru liberalism”. „Încercãm cu
aceastã ctitorie modestã sã înjghebãm un loc care sã nu fie anexat politicului propriu-zis în sens
partinic, ci care sã se aºeze ca un
loc în care dezbaterea despre ºi
întru liberalism sã aparþinã ºi celorlalþi, care nu sunt politicieni
practicanþi”, a spus Antonescu. El
a vorbit despre situaþia stângii ºi a
dreptei în România, dar ºi despre
autenticitatea acestor douã curente, aºa cum se regãsesc ele în mo-

mentul de faþã. „Un sentiment
contradictoriu mã încearcã. Mam nãscut, crescut, format întrun regim totalitar reclamat de la
stânga, cu retorica stângii, unde
dreapta, fie ca ºi formulã, era nomina odiosa (...) Astãzi, de o bucatã de vreme, trãiesc într-un regim a cãrui propagandã oficialã
este inversã. ªi sigur cã, la prima
vedere, o satisfacþie existã în asta.
E un triumf târziu care nu-i nici
mãcar o reparaþie ºi nu e de conþinut. Totul se petrece pe un fond
de alarmantã imposturã, din ce în
ce mai accentuat. Cred cã despre
dreapta, stânga, liberalism, avem
foarte mult de discutat ºi de luptat împotriva unor cliºee. Se dau
din vorbe bãtãlii teribile între
dreapta ºi stânga în România, între cine e mai de dreapta, cine e

sau nu e liberal, deºi marea problema a vieþii politice româneºti
dupã 20 ani (...) e cã avem prea

mai mult
ploaie
ploaie
însorit
/ vânt

puþinã dreaptã autenticã ºi prea
puþinã stângã autenticã, spre deloc”, a susþinut Crin Antonescu.

materiale). A mai fost trimis în judecatã Constantin Marin, un apropiat al deputatului Pãsat, pentru
douã infracþiuni de ºantaj, precum
ºi Vasile Preda, primarul comunei
Vãrãºti, judeþul Giurgiu, în sarcina
cãruia s-a reþinut infracþiunea de
mãrturie mincinoasã. În rechizitoriul întocmit, procurorii anticorupþie aratã cã, în perioada octombrie
- noiembrie 2009, deputatul Dan
Pãsat, sprijinit de Constantin Marin, i-a ameninþat verbal ºi fizic, în
mai multe rânduri, iar la data de 29
octombrie 2009, a exercitat acte
de violenþã asupra a doi reprezentanþi ai firmei SC AGRO CLAS SRL
Teleorman.
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Sas se mută
pe şantier
După ce a declarat că nici în ruptul capului nu
vrea să facă pe primarul, lucru cu care a rămas
de fapt celebru, viceprimarul Teodor Sas şi-a
descoperit, în sfârşit, o vocaţie nebănuită: diriViceprimarul Craiovei, Teodor
Sas, şi-a propus să nu piardă nici o zi
din viaţa şantierului de la kilometrul
zero. Aşa se face că ieri, înainte să
meargă la masa de prânz, a trecut din
nou pe acolo şi a cerut să se întâlnească cu reprezentanţii presei. Primul lucru pe care l-a transmis a fost
că… lucrările continuă. “Lucrările la
pasaj au început de aproximativ două
săptămâni şi, după cum se vede, continuă. Pe şantier sunt deja 100 de
muncitori, 88 din partea constructorilor şi restul de la Compania de Apă
Oltenia şi alţi furnizori de utilităţi”, a
ţinut să precizeze Sas, plasat în raza
unui gropi de dimensiuni apreciabile
pe care un utilaj gigantic se pregătea
să o atace. La câţiva metri distanţă,
pentru că tot se apropia ora mesei,
muncitorii o lăsaseră mai moale şi
luau, la rândul lor, „cadre live” cu reporterii.

Şi, totuşi, unde ne e tramvaiul?
După ce s-a mirat că întreaga linie
de tramvai din dreptul hotelului “Jiul”
a fost deja scoasă, viceprimarul Sas
a explicat că era normal să se întâm-

gintele suprem de şantier. Ştie tot, vede tot,
memorează tot, într-un cuvânt e prezent peste
tot. Vizitele lui dese au, totuşi, avantajul că nu
le lasă muncitorilor timp pentru bârfă şi odihnă.

ple aşa pentru că, pe locul vechiului
ecartament, vor fi înfipţi pilonii pasajului. “A fost scoasă o foarte mare
parte din linia de tramvai, pe lungimea căreia au început să se facă foraje. În total vor fi 160 de foraje pentru tot atâţia piloni care vor susţine
podul. Deci e mult de lucru, gândiţivă numai că se sapă la o adâncime de
16 metri”, a conchis Sas, arătânduse oarecum mulţumit de ceea ce vedea în jurul său: pământ scormonit,
liniile de tramvai demontate şi o mulţime de cabluri întinse, semne clare
că şantierul avansează. Când va fi finalizat pasajul, în martie 2013, dacă
se respectă termenii contractuali,
tramvaiul va circula la înălţime, urcând pe pasaj pe rampa din dreptul
Curţii de Apel şi coborând pe cea de
la intersecţia cu strada “Romul”.

kilometrul zero al Craiovei. “Aici urmează să se devieze canalul colector.
Au fost câteva probleme, dar toate
se vor rezolva. Suntem în grafic şi
trebuie să facem totul ca lucrările să
se poată termina cât mai repede”, a
spus acesta. Viceprimarul Craiovei a
explicat că s-a pornit din start cu câteva mici întârzieri dintr-o cauză pe
care, într-o oarecare măsură, Primăria Craiova o prevăzuse. Ca de fiecare dată când se lucrează în subteran,
schiţele pe care s-au bazat autorităţile nu au bătut cu realitatea. Conductele nu au fost găsite pe amplasamentul anunţat şi au fost necesare anumite dispoziţii din partea proiectantului. Toate aceste lucruri au condus
la câteva zile de întârziere.

Canalul colector e scos de la
kilometru zero

Partea bună este că devierile de
conducte, chiar şi aşa imprevizibil
amplasate, nu vor afecta populaţia
care locuieşte în blocurile din jur.
Dacă în cazul conductelor de gaze
nu se ştie precis ce aduce viitorul,
cel puţin în cazul alimentării cu apă
autorităţile promit că nu va fi abso-

Tot de ieri au început şi devierile
de conducte în zona centrală. Potrivit lui Sas, este răvăşită zona care se
întinde de la intersecţia străzii “Romul” cu Calea Bucureşti şi până la

Nici o altă zi fără apă

lut nici o oprire de acum încolo. “Nu
vor mai fi întreruperi de apă oricât
de mult ar trebui să săpăm. Furnizarea a fost oprită doar o singură zi
pentru a se izola şantierul. Dacă nu
se făcea acest lucru, ar fi fost oprită
mult mai des apă. Nu vă pot spune
câte zile, dar oricum incomparabil mai
mult. Atunci când te apuci să deviezi o conductă trebuie să iei în

considerare că se poate întâmpla
oricând ceva neprevăzut şi e foarte
posibil să fie şi opriri de apă către
populaţie”, a precizat viceprimarul
Teodor Sas. În ziua în care a fost
oprită furnizarea apei, pe sistemul de
alimentare au fost montate nouă
vane care ajută acum la separarea
şantierului de restul abonaţilor.

LAURA MOŢÎRLICHE

Problemele administraţiei locale,
dezbătute la Universitatea din Craiova
Facultatea de Ştiinţe Sociale a prezentat, ieri, rezultatele
unui studiu derulat în 25 de comune din judeţele Dolj şi Gorj.
Cercetarea sociologică a fost realizată în cadrul proiectului
„Modernizare şi performanţă în administraţia publică locală”, finanţat prin Fondul Social European.
Elaborarea unui astfel de studiu
sociologic, intitulat „Starea administraţiei publice locale în Oltenia”, este justificată de faptul că în
ultimii zece ani au avut loc schimbări semnificative în structurile administraţiei locale, în special în ceea
ce priveşte crearea de noi funcţii şi
structuri, introducerea tehnologiei
informaţiei şi a câtorva elemente de
reformă a funcţiei publice. În acest
context, proiectul în sine şi-a propus, printre altele, ridicarea standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză în rândul funcţionarilor publici. „Cei care construiesc destinele sunt oamenii. Stă în puterea
lor să-şi hotărască soarta. Mediul
rural a fost afectat de o politică iresponsabilă care a dus agricultura,
spre exemplu, într-o fază medievală, deşi în continuare se vorbeşte
de dezvoltare durabilă şi alte asemenea noţiuni la sate. În aceste

condiţii, cu atât mai mult este nevoie de modernizare şi performanţă în administraţiile publice locale”,
a declarat prof. univ. dr. Dumitru
Otovescu, decanul Facultăţii de
Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova.

Studiu sociologic în 25 de
localităţi din Dolj şi Gorj
Cercetarea realizată cuprinde în
primul rând o evaluare a administraţiilor locale pe baza unor indicatori
folosiţi şi în Uniunea Europeană, dar
şi o investigaţie sociologică realizată în rândul populaţiei din cele 25 de
localităţi. Unul dintre marile neajunsuri ale administraţiei publice locale,
în opinia celor care au realizat studiul, apare în relaţia descentralizarecapacitate administrativă – responsabilitate faţă de public. Se remarcă,
astfel, nevoia de reformă a serviciului civil pornind de la costurile mari

de întreţinere a unui aparat birocratic supradimensionat, de la raportul
calitate a activităţii – motivaţie salarială a funcţionarilor publici şi până
la respectul acordat publicului. Alte
provocări sesizate sunt lipsa unui
cod clar de etică în conduită a serviciului civil care să postuleze atât drepturile, garanţiile constituţionale ale
acestuia, cât şi obligaţia loialităţii
faţă de public.

Oltenii vor investiţii
în infrastructură
Pe de altă parte, problemele comunitare sunt legate în percepţia
publică în principal de infrastructură. Astfel, conform studiului realizat de Facultatea de Ştiinţe Sociale
14,6% dintre cetăţenii chestionaţi
consideră că este important ca localitatea în care trăiesc să aibă canalizare, apă curentă (10,3%), infrastructură (8,9%) şi reţea de gaze
(5,3%), locurile de muncă (4,7%) şi
banii (3%). Populaţia apreciază în
special proiectele care vizează infrastructura publică, având ca rezultat produse palpabile şi uşor de evaluat, mai puţină importanţă acordându-se proiectelor de altă natură

care vizează investiţia în oameni,
creşterea capacităţii administrative
şi a gradului de civism.
De asemenea, 5 7,2% dintre
respondenţi consideră că bunăstarea localităţii depinde în cea mai
mare măsură de activitatea primarului şi a primăriei. La aceeaşi întrebare 18% au condiţionat dezvoltarea de iniţiativele economice ale
unor investitori străini, 6,9% au in-

dicat ajutorul social acordat de statul român, iar 17,3% nu au ştiut cum
să răspundă. Între atragerea unor
fonduri UE şi gestionarea mai eficientă a resurselor locale ca strategie majoră în direcţia bunăstării locale, 32,9% au înclinat spre prima
variantă, 17,7% către cea de-a doua,
iar 49,4% nu au putut răspunde.

RADU ILICEANU

4/ cuvântul libertãþii

eveniment

sâmbãtã, 9 aprilie 2011

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Trei persoane arestate preventiv
dupã descinderile din Craiova
T

rei dintre persoanele care au ajuns
la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, în urma descinderilor de
joi dimineaþa, au fost arestate preventiv.
Magistraþii Tribunalului Dolj au admis,
Cei trei care au fost reþinuþi de
procurorii craioveni din cadrul
DIICOT, în urma audierilor care
au durat aproape toatã ziua de joi,
sunt Cristinel Toni Cobîrlãu, de 31
de ani, Stazian Miclescu zis Stazicã, de 42 de ani ºi Dragoº Rusu,
de 20 de ani. Procurorii au reþinut

joi seara, târziu, propunerea procurorilor ºi le-au emis celor trei persoane reþinute mandate de arestare preventivã pentru 30 de zile, în sarcina lor fiind reþinute nu mai puþin de cinci infracþiuni.

în sarcina celor trei comiterea infracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat, falsificarea instrumentelor de platã
electronicã, deþinere de echipamente în vederea falsificãrii instrumentelor de platã electronicã,
efectuarea de operaþiuni financia-

re în mod fraudulos, deþinere, fãrã
drept, a unui dispozitiv, program
informatic, parolã, cod de acces
sau datã informaticã. De altfel,
aceºtia nu sunt la prima “întâlnire” cu oamenii legii, întrucât au la
activ atât infracþiuni de naturã judiciarã cât ºi de crimã organizatã,
fiind cercetaþi ºi chiar condamnaþi
în unele dosare, atât în þarã cât ºi
în strãinãtate.
Reamintim cã joi dimineaþa
aproximativ 250 de ofiþeri din cadrul Brigãzilor de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi Piteºti, poliþiºti ai IPJ
Dolj, cu sprijinul jandarmilor de la
IJJ Dolj ºi GJMb Craiova, împreunã cu luptãtori de la Serviciul de
Intervenþie Rapidã, sub coordonarea procurorilor Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, au “sunat trezirea” în Bãnie.
În urma celor 33 de percheziþii
efectuate în dosar, majoritatea în
Craiova, au fost ridicate 7 computere, peste 15 telefoane mobile, mai

multe documente ºi înscrisuri, numeroase suporturi de memorie de
tip CD ºi DVD, stick-uri, zeci de
cartele telefonice SIM, dispozitive
electronice confecþionate manual,
componente ale unor dispozitive
skimming, douã cãrþi de identitate
contrafãcute, diverse softuri pen-

tru copierea ºi transformarea de
date electronice, carduri bancare
ºi aproximativ 4.000 de dolari.
Deºi cercetãrile oamenilor legii vizau ºi traficul de arme, în
urma descinderilor nu s-au descoperit arme deþinute ilegal, însã
ancheta continuã.

Recurs respins în cazul
angajatei DSP Dolj

Îmbrãcãminte
Îmbrãcãminte contrafãcutã
contrafãcutã
descoperitã
descoperitã lala PTF
PTF Bechet
Bechet

Angajata DSP Dolj trimisã în judecatã la începutul acestei luni
de procurorii DNA – Serviciul
Teritorial Craiova pentru trafic
de influenþã în formã continuatã
este în continuare arestatã,
dupã ce, miercuri, magistraþii
Curþii de Apel Craiova i-au
respins recursul declarat împotriva menþinerii mãsurii arestãrii
preventive dispuse faþã de ea
de Tribunalul Dolj.

Poliþiºtii de frontierã de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)
Bechet, împreunã cu lucrãtorii vamali din cadrul Biroului Vamal Bechet au descoperit, într-un autoturism marca “Audi”, produse de
îmbrãcãminte susceptibile a fi
contrafãcute. “Captura” a fost
fãcutã în cursul zilei de joi, când
la PTF Bechet s-a prezentat pe
sensul de intrare în þarã cetãþeanul român Constantin L., în vârstã de 33 ani, la volanul unui autoturism marca “Audi” înmatriculat în România, însoþit de încã o
persoanã. Cei doi veneau din Turcia, dupã cum le-au declarat poliþiºtilor de frontierã. La controlul
efectuat în autoturismul cu care

Manuela Militaru, angajatã ca
economistã la Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) Dolj, a fost arestatã preventiv pe 8 martie a.c. pentru comiterea infracþiunii de trafic de influenþã în formã continuatã, dupã ce mai multe persoane au
depus plângeri la Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj în care susþineau cã i-ar fi dat diverse sume
de bani ca sã le obþinã locuri de
muncã la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, Garda de Mediu sau DSP Dolj. Pe parcursul
cercetãrilor efectuate de ofiþerii
anticorupþie, sub coordonarea procurorilor DNA – Serviciul Teritorial Craiova, s-a stabilit cã femeia

a pretins, în mod repetat, diverse sume de bani ce totalizeazã
35.000 euro ºi 46.900 lei, primind efectiv 32.400 euro ºi
44.900 lei de la 18 persoane denunþãtoare pe care le-a lãsat sã
creadã cã poate interveni pe lângã persoane cu funcþii de conducere din cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova ºi Gãrzii de Mediu Dolj, în
scopul angajãrii denunþãtorilor în
cadrul acestor instituþii ori în scopul pensionãrii medicale a unor
rude apropiate a celor în cauzã.
Dupã ce a fost arestatã preventiv, procurorii au definitivat

destul de repede cercetãrile ºi, pe
1 aprilie a.c., au dispus trimiterea în judecatã a Manuelei Militaru. Întrucât pe 5 aprilie a.c. iar fi expirat mandatul de arestare
preventivã emis de instanþã, procurorii au solicitat ºi au obþinut
de la magistraþii Tribunalului Dolj
menþinerea mãsurii privative de libertate luatã faþã de aceasta. Apãrãtorii Manuelei Militaru au declarat recurs, care s-a judecat,
miercuri, la Curtea de Apel Craiova, decizia instanþei fiind de
respingere a recursului, astfel cã
femeia a rãmas în arest ºi, cel
puþin deocamdatã, va fi judecatã
în stare de arest preventiv.

circulau cei doi, lucrãtorii vamali
au descoperit mai multe obiecte
de îmbrãcãminte purtând însemnele unor mãrci cunoscute, ca Hilfiger, Pollo, Lotto, Guess ºi Levi’S, în valoare de aproximativ
3.660 lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectualã al mãrcilor respective.
Potrivit reprezentanþilor IJPF
Dolj, bunurile au fost reþinute de
autoritatea vamalã, în conformitate cu prevederile legale privind
mãsurile pentru asigurarea respectãrii dreptului de proprietate intelectualã, în vederea trimiterii spre
expertizare, iar poliþiºtii de frontierã au întocmit cetãþenilor în cauzã acte premergãtoare pentru punerea în circulaþie,
fãrã drept, a unor
produse purtând o
marcã identicã sau
similarã cu o marcã înregistratã pentru produse identice sau similare ºi
care prejudiciazã
titularul mãrcii respective, urmând ca
la finalizarea cercetãrilor sã fie luate mãsurile legale
ce se impun.
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Cum s-au inspirat comuniºtii de la... anticomuniºti
MIRCEA CANÞÃR

Pentru cei care au trãit în derizoriu ºi prin falsul entuziasm al aºa-ziselor “munci patriotice” din perioada comunismului, ar putea pãrea inexplicabil faptul cã acest
concept fusese preluat integral de la anticomuniºti, mai
exact de la legionari, care prin taberele de muncã, mai
ales dupã 1934, când Corneliu Codreanu declara, nu fãrã
mândrie, unui fruntaº fascist italian, cã modelul este autentic românesc ºi, în consecinþã, el transcede oricare
alt model european. Taberele de muncã s-au extins dupã
1934 în toatã þara, explicã Grigore Traian Pop, fost redactor de referinþã al revistei „Ramuri”, în cea mai completã lucrare despre miºcarea legionarã din România. Sau înãlþat biserici, spune autorul, s-au construit poduri
ºi podeþe, s-au reparat ºi construit din temelii ºcoli ºi
mici spitale, s-au reabilitat ºi croit drumuri. Þãranilor
rãmaºi fãrã case, în urma unor calamitãþi naturale sau a
altor nenorociri, li s-au construit noi locuinþe în timp record, scutindu-i de calvarul de a întâmpina frigul iernii,
sub cerul liber ori în adãposturi improvizate. ªi asta fãrã

a li se cere nimic în schimb. Podeþul, momeala electoralã, pentru mai multe guvernãri la rând, pentru mai multe
partide care le-au promis unor sãteni izolaþi de lume, uitând de el imediat dupã victoria în alegeri, era construit
fãrã nici un discurs electoral. Pragmatismul moral se
dorea puterea exemplului. Ce vrem de fapt sã spunem?
Nimic altceva ºi cu atât mai puþin în planul resuscitãrii
unor sentimente tonice sau resentimente, faþã de legionari, care au sfârºit, cum bine se ºtie, rãmânând însã în
istorie tuºaþi de trãsãturile lor malefice, în manierã expresionistã. Comuniºtii nu au uitat cã fuseserã consideraþi duºmanii lor naturali, iar partidele cu ascendenþã interbelicã au rãmas încredinþate cã ar comite un adevãrat
act de trãdare, dacã ar ignora faptul cã unii dintre fruntaºii lor, chiar dacã ne referim doar la I.G. Duca, Armnand Cãlinescu, Virgil Madgearu ºi Nicolae Iorga, au
fost asasinaþi de legionari, simpatizaþi însã de mari filozofi ºi scriitori ai neamului, precum Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcãnescu, Vasile Bãnci-

lã, Ion Barbu sau Petre Þuþea, listã întregitã cu alþi „practicanþi” legionari ori doar simpatizanþi, precum Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu (pânã la excesele din
1940-1941) Nichifor Crainic, Dan Botta, Sextil Puºcariu
ºi alþii. Sã revenim însã la prostia rotundã ºi rece care s-a
rostogolit în timp, fãrã zãgaz, dar ºi fãrã noimã. Cum spuneam, aºa-zisul concept de „muncã patrioticã” sau voluntarã nu este de sorginte comunistã, motiv pentru care s-a
ºi renunþat la el, fãrã comentarii de prisos, invocându-se
doar motivul care aparþine unei perioade revolute. Numai
cã lucrurile nu stau deloc aºa, dimpotrivã. ªi aici nu este
vorba doar de sintagma în sine, ci doar de ceea ce presupunea ea, ca demers moral substituit austeritãþii ºi chiverniselii. Astãzi, când nici mãcar la plantarea pomilor, prilejuitã de „Luna Pãdurii”, nu mai este posibilã o mobilizare
curatã a tinerilor, precum ºi a vârstnicilor din localitãþile
doljene, ca sã nu mai vorbim de ceea ce am trãit în timpul
inundaþiilor, putem reflecta ºi, de ce nu, reabilita practici
realmente demne prin ceea ce presupuneau în debutul lor.

Proiectul „Fii antreprenor” te Iarba verde de la... Leu
ajutã sã începi propria afacere
Brand Academy, în colaborare cu Invest 4SEE
a organizat, în aceastã sãptãmânã, la Craiova,
seminarul de promovare a culturii antreprenoriale dedicat angajaþilor, studenþilor sau absolvenþilor de facultate care vor sã-ºi înceapã
propria afacere, singuri sau în asociere cu alþi
parteneri, ºi care pot beneficia de training ºi
consiliere în management ºi antreprenoriat în
carul proiectului „APT – Antreprenoriat performant prin training ºi consiliere”.
Cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), axa prioritarã 3 “Creºterea
adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi întreprinderilor”, domeniul major de
intervenþie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”, proiectul se
desfãºoarã pe o perioadã de 24 de
luni, pânã în august 2012, oferind
sesiuni de instruire pentru 720 de
cursanþi ºi 150 de companii din
trei regiuni de dezvoltare: Bucureºti-Ilfov-Sud-Est ºi Sud-Vest.
Sesiunile de instruire, seminariile
ºi acþiunile de consiliere se vor þine

Cursurile susþinute în cadrul acestui
proiect sunt complet gratuite ºi abordeazã situaþii de business concrete cu care
se confruntã antreprenorii din România. Sesiuniile de instruire sunt structurate pe douã teme principale: Dezvoltarea competenþelor manageriale ºi Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale
ºi acoperã mai multe domenii de interes precum: management, dezvoltarea
afacerilor, marketing, vânzãri, achiziþii, resurse umane ºi legislaþie.

la Bucureºti, Craiova, Galaþi.

Incubatorul de afaceri – locul în
care ideile se materializeazã
Cele trei centre vor funcþiona
ºi ca baze de susþinere logisticã
gratuitã, punând la dispoziþia noilor antreprenori câte 10 birouri
complet utilate, un secretariat
comun, o salã de întâlniri, precum ºi infrastructura completã de
tehnologia informaþiei ºi comunicaþiilor. Toate aceste beneficii
dau ºansa sã punã pe picioare
propria afacere în aºa-numitul
incubator de afaceri, cu zece locuri disponibile. “Am început

programul anul trecut, acesta
este al doilea semnal pe care îl
dãm studenþilor, angajaþilor, tuturor celor ce vor sã-ºi deschidã
o afacere, inclusiv celor care
ocupã funcþie de conducere în
cadrul unor întreprinderi ºi vor
sã-ºi dezvolte propriul business.
Orice persoanã care se regãseºte în grupul-þintã ºi are o idee de
afacere se înscrie în proiect ºi are
ºansa sã-ºi materializeze ideea, sã
intre intrând în incubatorul de
afaceri pentru o perioadã de trei
pânã la ºase luni”, a declarat Valentin Preda, manager de proiect.
LAVINIA ILINA

Valentin Preda,
manager de proiect:

„Toþi cei care vor sã înceapã
o afacere se gândesc la banii
necesari investiþiei iniþiale. Pânã
acum nu am putut face prea
multe în aceastã privinþã în
afarã de consilierea lor pentru a
contracta un împrumut în bancã
sau pentru a elabora un proiect
cu care sã câºtige fonduri
europene. În acest moment însã
existã discuþii pentru ca viitorii
antreprenori sã poatã aplica
dosare de împrumut ºi sã poatã
obþine pânã la 25.000 de euro,
fãrã garanþii imobiliare, ci cu un
control permanent din partea
unitãþii asupra activitãþii firmei”.

Luni, 11 aprilie, ora 12.00, în
comuna doljeanã Leu va avea loc
o acþiune de plantare de flori ºi de
pomi organizatã de Asociaþia
„Quantum Era” din localitate, la
care vor participa peste 80 de
tineri atât din comunã, cât ºi din
Craiova. Acþiunea face parte din
proiectul „Iarba verde de la
þarã”, finanþat de Comisia
Europeanã, prin Programul
„Tineret în Acþiune”. «Vã aºteptãm alãturi de noi la acest eveniment ce a apãrut la iniþiativa unui
grup de tineri din mediul rural,
care doresc sã se implice activ în
viaþa comunitãþii din care fac
parte. Tot în acest proiect vor fi
implicaþi 26 de copii de la ªcoala
nr. 24 „Sf. Gheorghe” ºi alþi 10 de
la Grãdiniþa nr. 56, din Craiova», a
precizat Irina Gruia, voluntar în
cadrul Asociaþiei „Quantum Era”.
MAGDA BRATU

Cum va fi vremea în weekend:
temperaturi scãzute ºi ploi
Administraþia Naþionalã de Meteorologie (ANM) a anunþat
cã, pânã duminicã seara, vremea se va rãci „considerabil” în
toate regiunile, fiind caracterizatã prin intensificãri ale vântului ce pot atinge ºi 100 km/h în zonele montane înalte.
Potrivit specialiºtilor ANM, în intervalul 8 aprilie, ora 2.00 – 10 aprilie, ora 22.00, vântul se va intensifica în toate regiunile, iar vitezele vor
depãºi, local, 60-65 km/h la rafalã.
Totodatã, pe crestele montane viteza vântului va atinge ºi 100 km/h. În
acelaºi interval, vremea
se va rãci treptat, mai
accentuat în jumãtatea
nordicã a þãrii.
Astãzi, 9 aprilie, cerul va fi înnorat în nordul, centrul ºi estul
României ºi sunt ºanse
mari de ploaie, în celelalte regiuni acestea fi-

ind izolate. Vântul va continua sã
sufle cu putere, iar pe crestele montane poate ajunge chiar la 100 km/
h. Temperaturile maxime vor fi între 9 ºi 19 grade, iar cele minime
între -2 ºi 6 grade. Presiunea atmosfericã este în creºtere.
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Târg de firme de exerciþiu –
prima ediþie
Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu” Craiova organizeazã pe parcursul a douã zile, ieri
ºi astãzi, Târgul firmelor de exerciþiu din învãþãmântul preuniversitar „Viitorul începe aici”, ediþia
I, faza naþionalã. Manifestarea se
desfãºoarã la Centrul Expoziþional
Tranfrontalier Craiova ºi se doreºte
a fi un eveniment inedit, deoarece
elevii îºi pun astfel în valoare talentele de antreprenori. Firma de
exerciþiu este un concept modern,
o metodã atractivã de instruire în
cadrul cãreia elevii se comportã ca
angajaþi, respectând uzanþele comerciale din viaþa economicã realã
ºi participând la târguri ºi expoziþii
ale firmelor de exerciþiu, atât în
þarã, precum ºi în strãinãtate. În
România, la centrala firmelor de
exerciþiu din anul 2000 pânã azi au
fost înregistrate 1.000 firme din

toate ºcolile. La nivelul învãþãmântului românesc profesional de specialitate, practica exersãrii este inclusã în programa obligatorie de
studiu din clasele a XI-a ºi a XIIa. „Intenþionãm ca aceastã manifestare sã devinã o tradiþie, sã o
permanetizãm. Anul acesta suntem
la prima ediþie. Scopul organizãrii
unui astfel de târg ar fi acela sã
stimulãm ideile elevilor, sã-i ajutãm
sã aprofundeze ºi sã promoveze
cele mai bune ºi mai interesante idei
de business. Noi trebuie în schimb
sã le garantãm succesul...”, a precizat Corina Prica, directorul CNE
„Gheorghe Chiþu”.

20 de firme participante
La ediþia 2011 s-au înscris, iniþial, 25 de firme, dar efectiv au
participat 20, semnalându-se prezenþe din toate colþurile þãrii. La

aceastã acþiuni au avut reprezentare judeþe precum Iaºi, Argeº,
Braºov, Timiº ºi, nu în ultimul
rând, Dolj. „Este o sinergie interdisciplinarã, iar noi, cadrele didactice, urmãrim ca ei sã fie captaþi
de interesul faþã de afaceri, dar ºi
sã fie pregãtiþi în acest domeniu.
Aici, la aceastã manifestare avem
firme în care elevii joacã rolul unor
întreprinzãtori de succes, dar totul se realizeazã în cadrul unor firme reale. Elevii devin astfel reprezentanþii firmelor respective. Centrala firmelor de exerciþiu se aflã
la Timiºoara. Numãrul participanþilor la aceastã acþiune este destul
de mare, în jur de 145 de elevi manifestându-ºi interesul faþã de
aceastã manifestare expoziþionalã”, a mai spus Corina Prica. La
acest târg au fost exersate tranzacþiile economice existente în firmele reale, fiecare firmã de exerciþiu fiind structuratã în conformitate cu situaþia din practicã, în
departamente: resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar-contabilitate etc., activitatea firmelor de exerciþiu desfãºurându-se conform legislaþiei în
vigoare pentru firmele reale.

Doljul, reprezentant de ºapte
antreprenori
Judeþul Dolj a fost reprezentant de ºapte firme, una având ca
obiect de activitate un lucru inedit – act artistic. Este vorba de
un Teatrul de Pãpuºi „Muneca”,
particular, care sã ofere posibilitatea actorilor sã practice aceastã meserie ºi într-un alt cadru.
«Teatrul „Muneca” respirã producþiile sale. Istoria acestui teatru
se scrie cu emoþii ºi aplauze cu
oameni ºi pãpuºi. Odatã ce se stinge lumina, în sala teatrului magia
poveºtilor îi învãluie pe toþi, pã-

BRD: Agenþia BRD Brazda lui
Novac a fost modernizatã

BRD Grup Craiova a redeschis, ieri, Agenþia Brazda lui Novac, din Craiova, iar sãptãmâna viitoare vor urma alte douã inaugurãrii: o agenþie la Aeroportul Internaþional Craiova ºi una destinatã legumicultorilor din localitatea Izbiceni, judeþul Olt. Aºa cum a precizat Radu Neagoe, directorului BRD Grup
Craiova, unitatea a fost inclusã într-un proiect de modernizare care a durat douã luni.
Situatã la parterul blocului C8b de pe strada
„Brazda lui Novac”, agenþia oferã toatã gama

serviciilor adresate persoanelor fizice ºi juridice ºi dispune de ATM ºi de robot pentru
plata facturilor. „Aceastã agenþie a fost deschisã în urmã cu 13 ani, mai exact în 1998.
A fost prima agenþie BRD, aºa cã mã leagã
anumite sentimente faþã de momentul de
astãzi. Am invitat acum doar o parte din clienþii noºtri, unii dintre dânºii fiind chiar primii
clienþi BRD. Ceea ce am constat este cã ceea
ce ne dorim noi, ca bancheri, îºi doresc ºi
clienþii noºtri, ca oameni de afaceri” a precizat Victor Udrescu, directorul adjunct comercial BRD Grup Craiova. Banca a dezvoltat un program de extindere ºi modernizare a reþelei de unitãþi, ajungând astãzi la un
numãr de 37 de agenþii. „Grupul Craiova al
BRD cuprinde unitãþile bãncii amplasate în
judeþele Dolj ºi Olt. Redeschiderea acestei
unitãþi, dupã finalizarea modernizãrii ei, demonstreazã, încã o datã, preocuparea noastrã de bazã: aceea de a avea mereu în centrul atenþiei clientul ºi dorinþele sale”, a subliniat Radu Neagoe, directorul executiv al
Grupului Craiova al BRD.

rinþi ºi copii. Aici se nasc visele
copiilor noºtri! Vã invitãm cu drag
la Teatrul de Pãpuºi „Muneca” ºi
vã asigurãm cã va fi un moment
deosebit...», îºi prezintã afacerea
managerul general, Cristian Ionescu. La finalul manifestãrii se vor
oferi trofee pentru „Cel mai bun
stand”; „Cel mai bun vânzãtor”;
„Cele mai multe tranzacþii realizate”; „Cea mai bunã prezentare
Power Point”; „Cel mai bun spot

publicitar”; „Cea mai bunã paginã
web”; „Cel mai bun catalog”;
„Cele mai bune materiale promoþionale”; „Cea mai bunã prezentare a regiunii”; „Cea mai bunã firmã la toate secþiunile”; „Cea mai
bunã mascotã” ºi, nu în ultimul
rând, se va premia „Spiritul de
echipã”. Astãzi se va desfãºura
concursul „Spiritul antreprenorial în acþiune” ºi vor avea loc
mai multe momente artistice.

În cadrul Galei de la Bucureºti,

Lucian Bute va promova brandul
turistic al României
Elena Udrea – ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, Lucian Bute – campion mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, Stephan Larouche – antrenorul
lui Lucian Bute ºi Rudel Obreja, preºedintele Federaþiei Române de Box, au anunþat,
ieri, cã Lucian Bute va boxa la primul sãu

meci în România (organizat la Bucureºti, pe
9 iulie a.c.), sub însemnele brandului de turism al României. “Este o mare onoare sã
anunþ faptul cã urmãtorul meu meci va fi în
România, pe 9 iulie. De când am devenit
campion mondial am vrut sã vin în România sã îmi apãr centura. A fost un vis care
este pe cale sã se realizeze. Toate privirile
vor fi aþintite asupra României. Eu am promovat mereu România ºi o voi face cu atât
mai mult acum, când am încheiat acest protocol cu MDRT. Îi mulþumesc doamnei ministru pentru oportunitatea de a promova
România astfel”, a declarat Lucian Bute.
Promovarea României ca destinaþie turisticã, sub însemnele brandului de turism, se
realizeazã, în cadrul meciurilor jucate de
Lucian Bute, pe tot parcursul anului 2011,
în baza unui parteneriat încheiat între Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului
ºi Lucian Bute.

sâmbãtã, 9 aprilie 2011

cuvântul libertãþii / 7

politicã

Secretarul general al PES, Philippe Cordery:

„Traian Bãsescu ºi Emil Boc
submineazã conceptul de democraþie”

A 10-a ediþie a Congresului ECOSY (European Community Organisation of Socialist
Youth) a avut loc la Bucureºti. Evenimentul
a avut TSD drept co-organizator ºi a beneficiat de sprijinul ºi colaborarea PSD. Preºedintele PSD, Victor Ponta, a luat parte la deschiderea Congresului ECOSY, iar Adrian
Fondatã la Haga în anul 1992,
ECOSY reuneºte tineri socialiºti ºi
social-democraþi din Uniunea Europeanã, Europa Centralã ºi de
Est, precum ºi din þãrile mediteraneene, ºi reprezintã organizaþia
de tineret a Partidului Socialiºtilor Europeni. Începând din 2005,
TSD face parte din cele 42 de organizaþii de tineret cu drepturi
depline din cadrul ECOSY. Congresul ECOSY are loc o datã la 2

Nãstase, europarlamentarul PSD Corina
Creþu, preºedintele de onoare al PSD, Ion
Iliescu, ºi senatorul Dan ªova au transmis
mesaje tinerilor social-democraþi. Organizaþia Tinerilor Social Democraþi dolj a fost reprezentatã la Congres de preºedintele Florentin Tudor ºi de secretarul Cosmin Vasile.

ani ºi reprezintã forul suprem pentru alegerea structurilor de conducere, adoptarea documentelor
de poziþie ºi modificarea statutului. „În cadrul ediþiei gãzduite la
Bucureºti au avut loc dezbateri ºi
seminarii pe diverse teme: migraþie, integrare, egalitate de gen, studenþi, situaþia din Orientul Mijlociu, cât ºi Forumul Progresist Global al tinerilor. Noul preºedinte ales
al ECOSY este Kaisa Penny din
Finlanda, pânã acum
lider al organizaþiei fiind Petroula Nteledimou din Grecia. În
ceea ce priveºte TSD,
la Congresul ECOSY
preºedintele tinerilor
social-democraþi, Nicolae Bãnicioiu, a fost
desemnat reprezentant
al organizaþiei în relaþiile cu China ºi cu þãrile din Asia, vicepreºedintele TSD Silvia
Mihalcea a obþinut
funcþia de vicepreºedinte al ECOSY, iar liderul filialei TSD Cluj,
Gabriel Oniga, pe cea
de membru al Biroului
ECOSY”, a declarat
Florentin Tudor, preFlorentin Tudor
ºedintele TSD Dolj.

Silvia Mihalcea, vicepreºedinte al ECOSY
Iniþial, Nicolae Bãnicioiu a fost
nominalizat pentru postul de vicepreºedinte al ECOSY, însã conceptul „gender-balance” (egalitatea
între femei ºi bãrbaþi – n.r.) care
se aplicã în cadrul organizaþiei a
fãcut ca TSD sã propunã o tânãrã
social-democratã. «Trendul la
acest congres ºi în miºcarea de tineret a socialiºtilor din Europa este
acela de a avea aºa numitul concept „gender-balance”, adicã un
numãr egal de bãrbaþi ºi de fete,
iar noi fiind printre ultimele organizaþii aderate la ECOSY am fost
ultimii care am fãcut propunerile.
ªi a trebuit sã propunem o colegã
de-a noastrã – Silvia Mihalcea –,
secretarul internaþional ºi fostul
membru din Birou al ECOSY», a
mai declarat Florentin Tudor. La
congres au fost aleºi cei 10 vicepreºedinþi ECOSY, cei 40 de
membri ai Biroului organizaþiei,
precum ºi membrii comisiilor.

„Victor Ponta este
un lider puternic”
La debutul Congresului ECOSY a asistat ºi secretarul general
al PES, Philippe Cordery, care a

Philippe Cordery
afirmat cã preºedintele Traian Bãsescu ºi prim-ministrul Emil Boc
„submineazã conceptul de democraþie”. „Sã fiu sincer, cred cã
este mai bine sã fii copilot într-o
maºinã învingãtoare care merge
în direcþia bunã decât sã fii în
echipã cu domnul Boc ºi sã intri
într-un zid. Victor Ponta este un
lider puternic, care luptã împotriva corupþiei ºi care apãrã valorile
social-democraþiei. Este omul
care poate sã conducã România
împreunã cu coaliþia, iar faptul cã
face parte dintr-o echipã este un
avantaj. Bãsescu face mereu glume pe seama þãrii, ceea ce nu este
întotdeauna amuzant”, a declarat
Philippe Cordery. Preºedintele
PSD, Victor Ponta, a declarat la
Congresul ECOSY cã social-democraþia europeanã se confruntã
cu inamici cu mentalitãþi asemãnãtoare celor ale dictatorilor din

unele þãri africane, social-democratul menþionându-l, în acest
context, pe preºedintele Traian
Bãsescu. „Ne confruntãm cu inamici politici despre care aº putea spune cã nu sunt mai buni
decât dictaturile din nordul Africii – Viktor Orban în Ungaria,
Traian Bãsescu în România, Boyko Borisov în Bulgaria, ei au aceeaºi mentalitate ca dictatorii împotriva cãrora luptã comunitãþile.
Dar noi suntem în Europa ºi partidele politice, în special partidele
populare, par a fi mândre sã stea
la aceeaºi masã cu noii dictatori
din estul Europei. Bineînþeles cã
nu mã pot aºtepta prea mult de la
Berlusconi sau de la Sarkozy, ei
împart aceleaºi valori, înþelegeþi
voi ce fel de valori, dar cred cã
speranþa ºi schimbarea va veni de
la noi”, a afirmat Victor Ponta.
MARIN TURCITU

Mario Oprea:

“Probabil cã am trãi mai mult dacã fiecare sistem ne-ar ucide mai puþin”

Senatorul doljean Mario Ovidiu Oprea a
pune degetul pe rana sistemului sanitar românesc ºi le aminteºte colegilor parlamentari cã România este una dintre þãrile unde
mortalitatea în spitale se aflã la cote alarmante. Liberalul susþine cã România se aflã
printre primele þãri cu o mortalitate ridicatã
în spitale ºi maternitãþi. «Probabil cã am
trãi mai mult dacã fiecare sistem ne-ar ucide mai puþin. Dacã nu ne-am încãpãþâna sã
stagnãm în fruntea clasamentelor care aratã Europei cât de mulþi putem muri, câþi
dintre noi nu se mai pot vindeca ºi câþi dintre noi primesc pe nedrept condamnarea de
a trãi în preajma celor care nu au remuº-

cãri. Nu ne putem ura sãnãtate între noi.
Poate pentru cã atunci când rostim aceste
cuvinte mintea ne este asasinatã de faptul
cã România continuã sã aibã cel mai mare
procent al mortalitãþii infantile de pe continent. Peste 2.250 de copiii cu vârsta mai
micã de un an au murit anul trecut. „Recordul” trecerilor în nefiinþã a celor care
au vãzut lumea ºi pãrinþii decât cu un singur bilet este confirmat ºi de raportul periodic privind implementarea Convenþiei
ONU cu privire la drepturile copilului care
a fost trimis la Geneva, de aici, de la noi.
Nu se cunosc vinovaþi însã. Ministrul rezistã! Am aflat cã decesele în spitale ºi maternitãþi deþin supremaþia – de
la 68.9% în 1990, la 74.3% în
2004, respectiv 73.6% în 2006
–, cu menþiunea cã numãrul lor
este în continuã creºtere. Pentru cã avem dreptul de a ne naºte ºi o mie de obligaþii de a muri.
În mizeria unui salon de spital,
în aºteptarea ambulanþei, sub
ochii celor dragi, în faþa celor
care stau cu braþele cruciº», a
afirmat senatorul.

5.000 de copii mor anual în România
din cauza bolilor cardiace

Mario Oprea e de pãrere cã sistemul medical
românesc oferã o lecþie a “morþii nevinovate”,
copiilor seropozitivi “care, din vina unor nesãbuiþi au fost contaminaþi cu sânge infectat la
începutul anilor ’90”. Potrivit acestuia, România se aflã printre primele þãri europene în ceea
ce priveºte numãrul mare de copii cu HIV-SIDA
ºi tot în România de astãzi, anual mor aproximativ 5.000 de copii cu boli cardiace pentru cã
nu sunt diagnosticaþi la timp. «Am ales sã ciuruim un sac al sãnãtãþii, în loc sã specializãm
oameni cu potenþial. Pentru cã, întrebaþi fiind
de ºansele bolnavilor de cancer, angajaþii Ministerului Sãnãtãþii au expediat trei rânduri de cifre
triste. Pentru cã, pentru ei, la asta se reduce,
amar sau nu, traiul unui român. Pentru cã, în
viziunea lor, chetele sociale care ajutã la “expulzarea fericitã” a celor cu cancer în lumea altor
posibilitãþi nu sunt o dovadã a neputinþei lor. Sunt
campanii sociale ce reprezintã o practicã utilizatã în toate þãrile. Sã ne împãcãm, deci, cu faptul
cã tumorile reprezintã a doua cauzã de deces în
rândul românilor, peste 40.000 de persoane cãzând victime în 2008 numai. Dar nu conteazã

Mario Oprea
suficient, sloganul României bolnave þine cu dinþii
de voia ºi paza lui Dumnezeu. De Ziua Mondialã a Sãnãtãþii am uitat ce am avea de sãrbãtorit.
Poate faptul cã vreun medic nu ºi-a uitat vreun
instrument în noi. Poate faptul cã am fost internaþi ºi nu am plecat cu trei boli în plus. Poate
faptul cã gândacii care umblã în aºternuturi sunt
un episod care nu ne-a traumatizat pe viaþã.
Poate faptul cã cineva s-a îngãduit de mila noastrã ºi nu ne-a falimentat», a conchis liberalul.
ALINA DRÃGHICI
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Detalii istorice, elemente de tradiþie ºi
prejudecãþi, de Ziua Internaþionalã a Romilor
D

e la primul Congres Internaþional al
Romilor, desfãºurat la Londra, în urmã cu
patru decenii, data de 8 aprilie a devenit
cunoscutã drept Ziua Internaþionalã a Romilor. De
altfel, în anul 2006, Parlamentul României adopta
Legea nr. 66 în care se menþioneazã cã, la
„Înainte de toate vreau sã vã
urez La Mulþi Ani dumneavoastrã
ºi familiilor dumneavoastrã. Trebuie sã vã spun cã ceea ce se face
în momentul de faþã la nivel naþional ºi la nivelul Uniunii Europene
sunt programe binevenite ºi cu re-

aceeaºi datã, are loc „sãrbãtoarea etniei romilor
din România”. Evenimentul a fost celebrat, ieri, ºi
la Craiova, unde Partida Romilor „Pro Europa”, în
parteneriat cu Agenþia Naþionalã pentru Romi,
cu sprijinul Prefecturii Dolj ºi al Primãriei Craiova,
a organizat o serie de manifestãri.

zultate care, sã sperãm, vor depãºi
acea fazã de început, fiindcã nu
putem spune cã rezultatele au fost
într-adevãr marcante, cã au modificat situaþia a ceea ce înseamnã
romi la nivel naþional ºi la nivelul
judeþului Dolj, unde entitatea este
foarte bine reprezentatã”, a transmis prefectul de Dolj, Nicolae Giugea, în cadrul unei mese rotunde, organizatã la
Palatul Administrativ
din Craiova.
Invitaþi din rândul
cadrelor didactice au
prezentat ºi dezbãtut
problematica ºcolii
incluzive ºi romii,
aspecte ale convieþuirii acestora cu
majoritarii, dar ºi despre valorile etniei.

Teatrul Liric „Elena Teodorini” din Craiova a gãzduit, ieri,
un spectacol cultural-artistic cu ºi despre etnia romã. S-au cântat muzicã lãutãreascã, folclor, dar ºi muzicã clasicã, s-a dansat romanes ºi s-au prezentat costume tradiþionale.

„Pentru o mai bunã înþelegere a semenilor noºtri, a celor printre care
convieþuim, încercãm ºi prin proiectele în care suntem implicaþi la
nivelul ºcolilor sã gãsim aceastã
urmã de toleranþã, care ne ajutã sã
convieþuim. Am încercat sã gândim
niºte detalii istorice, câteva elemente
care þin de tradiþie, dar ºi de prejudecãþi, ºi cum le putem depãºi”, a
afirmat Mariana Vlad, profesor în
cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentarã „Ilie Murgulescu”.
„Din punct de vedere cultural,
ei sunt moºtenitorii unui patrimoniu restrâns, total neeuropean, fãrã
afinitãþi cu specificul cultural din
acest spaþiu. Pentru romi limba a
fost mereu un bastion al rezistenþei în faþa pericolului asimilãrii de

cãtre alte populaþii, întotdeauna
sedentare ºi cu o culturã scrisã,
cu tradiþie îndelungatã. (...) Romii
au rezistat, în mod paradoxal, ca
purtãtori ai unei culturi orale, neevoluate în sens tradiþional, faþã de
culturile populaþiilor cu care au
venit în contact”, a menþionat prof.
Vasile Voinescu, de la C.N. „ªtefan Velovan” din Craiova.

Nicolae Giugea, prefectul judeþului Dolj:
„În 2005 am iniþiat o serie de programe – unele dintre ele au
continuat apoi, chiar dacã eu nu am mai fost – ºi unul dintre
ele a fost acela cu actele de identitate pentru populaþia romã, pe
care doresc sã-l reiau. Vreau sã reînfiinþãm ºi acel grup de dialog, am discutat cu aparatul juridic al Prefecturii ºi se lucreazã
deja la emiterea unui ordin prin care sã iniþiem iarãºi întâlnirile
între instituþiile statului ºi dumneavoastrã.

„S-au fãcut niºte lucruri bune
pentru aceastã etnie, dar e nevoie
de mult mai mult. Romii sunt angajaþi astãzi în Poliþie, în Învãþãmânt,
ºi chiar în preoþime, ceea ce e un
lucru extraordinar de important,
gândiþi-vã ºi pentru judeþul Dolj la
aºa ceva”, a opinat Nicolae Giugea.
ANA-MARIA GEBÃILÃ
În data de 12 aprilie a.c.,
o delegaþie din Franþa va
vizita Doljul, în speþã
localitãþile Vârtop ºi Sãlcuþa,
pentru a vedea în ce mãsurã
pot acorda sprijin unui grup
de romi, identificat de ei în
zonele respective.

Asociaþia React, premiatã în cadrul
Zece deþinute, în
Galei „Oameni pentru oameni” pelerinaj la mãnãstire

Programul „O ºansã pentru viaþã” derulat de Asociaþia React ºi Vodafone România a fost distins cu
„Premiul pentru cea mai bunã campanie de voluntariat public”, în cadrul celei de-a VIII-a ediþii a Galei
„Oameni pentru Oameni”. Proiectul
a concurat alãturi de alte 19 finaliste
la categoria „voluntariat public” ºi sa înscris în „top trei programe cu
cele mai cu cele mai multe ore de
voluntariat dedicate unei cauze”.
Asociaþia React a iniþiat prin pro-

iectul „O ºansã pentru viaþã” cea mai
amplã campanie naþionalã de donare
de sânge, în itinerar fiind incluse nu
mai puþin de 15 oraºe din þarã. Scopul este acela de a creºte numãrul
de donatori la nivel naþional prin informarea publicului despre nevoia de
sânge din spitale ºi prin organizarea
de puncte mobile de recoltare sanguinã la nivelul întregii þãri. Pe parcursul a doi ani, numãrul de donatori a ajuns la 87.950 de la care s-au
recoltat mai mult de 39.000 de litri

de sânge. În felul acesta, peste
120.000 de vieþi au fost salvate. Proiectul s-a derulat ºi în municipiul
Craiova, unde „O ºansã pentru viaþã” a generat mai mult de 3.200 de
donatori de sânge de la care s-au recoltat peste 1.400 de litri de sânge,
salvând mai mult de 4.000 de vieþi.
„Este o distincþie care ne bucurã, ne
onoreazã ºi ne dã curajul de a ne
continua proiectele ce pot pãrea
uneori nebuneºti. Acest premiu îl
datorãm fiecãruia dintre cei peste
87.000 de donatori de sânge pentru
gestul lor generos. Pentru cã efortul
fiecãruia dintre ei a fãcut diferenþa
dintre viaþã ºi moarte în existenþa a
cel puþin unui om”, a spus dr. Anca
ªtefan, preºedinte al Asociaþiei React.
Gala „Oameni pentru oameni” este
una dintre cele mai importante ºi
prestigioase competiþii din aria proiectelor dedicate comunitãþii. Competiþia este organizatã de Asociaþia pentru Relaþii Comunitare ºi Camera Americanã de Comerþ din România ºi prezintã principalele direcþii în investiþii
în comunitate, strategii de corporate
comunity involment ºi de atragere de
fonduri, alãturi de modalitãþi de mãsurare a impactului investiþiilor derulate în afara graniþelor þãrii.
RADU ILICEANU

Zece femei private de libertate,
custodiate de Penitenciarul Craiova, au vizitat mãnãstirile Gura Motrului ºi Strehaia, în cadrul unei acþiuni organizate de conducerea unitãþii, cu sprijinul S.O.N.F.R. Craiova, în preajma sãrbãtorilor pascale.
„Activitãþile desfãºurate în comunitate contribuie, în mod esenþial,
la sporirea ºanselor de reintegrare
în societate a deþinuþilor dupã executarea pedepsei. Complexitatea
metodelor de intervenþie psihosocialã în eforturile de resocializare a

persoanelor private de libertate se
concretizeazã în programe diverse al cãrui principal scop este de a
responsabiliza persoanele participante printr-o implicare activã.
Unul din criteriile care stau la baza
selecþiei condamnaþilor privind participarea la astfel de programe este
tocmai modul în care condamnaþii
înþeleg sã se implice în manifestãrile educative”, a transmis Denisa
Ganea, purtãtor de cuvânt al Penitenciarului Craiova.
LAVINIA ILINA
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Olimpicii Colegiului Naţional
„Fraţii Buzeşti”, recompensaţi de şcoală
Elevii Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din
Craiova, care au obţinut premii sau menţiuni la
olimpiadele judeţene şi naţionale, desfăşurate
în cursul acestui an şcolar, au fost premiaţi,
ieri, într-un cadru festiv organizat la nivelul
unităţii de învăţământ. Recompensele performanţelor au fost în bani, fondurile fiind asigurate de Fundaţia „Fraţii Buzeşti”. Copiii au fost
felicitaţi de conducerea şcolii, de profesorul
Irinel Popescu – absolvent al Colegiului, dar şi
de decanul Facultăţii de Fizică, Radu Constantinescu, preşedintele fundaţiei.
„Este o acţiune de tradiţie, care se desfăşoară anual înaintea vacanţei de primăvară.
Cred că sunt 15 ani de când se organizează
această festivitate. Faţă de anul trecut, fondul general de premiere a crescut cu 2.000
de lei. Astfel că, dacă în 2010, prin fundaţie,

există faze naţionale, copiii care
au obţinut premiile I, al II-lea şi
al III-lea la judeţ primesc câte
60, 50, respectiv 40 de lei”, a
precizat Carmen Ştefănescu, directorul adjunct al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Recompense au fost oferite
şi dascălilor care au avut doi ani
la rând elevi calificaţi la faza naţională.

Performanţe la mai multe
discipline
am alocat 22.000 de lei, anul acesta suma
este de 24.000 de lei. Fiecare copil care a
obţinut locul I la faza judeţeană primeşte un
premiu de 100 de lei, premiul al II-lea este
de 80 de lei şi 70 de lei pentru premiul al IIIlea. În plus, cei calificaţi la faza naţională
primesc încă 100 de lei. Pentru că există
unele olimpiade, cum este cea de Limba franceză sau Fizică la gimnaziu, pentru care nu

În cadrul festivităţii de ieri, au fost premiaţi şi felicitaţi 50 de elevi. Unii dintre au
înregistrat performanţe la două sau chiar trei
olimpiade şi premiile s-au cumulat. De exemplu, Andreea Chircă, elevă în clasa a IX-a, sa calificat la Olimpiada Naţională de Istorie,
dar şi la Olimpiada Naţională de Limba Engleză. Gabriela Brânzan, elevă în clasa a XIIa, a obţinut şi ea premiul I, atât la Olimpiada

de Astronomie, cât şi la Olimpiada de Chimie. Adrian Bogdan Drăghici a obţinut premiul al III-lea la olimpiadele de Informatică şi
Fizică şi premiul I la Limba germană. Cătălina Anca Vanghelie, elevă în clasa a IX-a, are
premiul al II-lea la Limba franceză, menţiune
la Limba engleză şi premiul I la Limba latină.
Astfel de exemple sunt şi la elevii de clasa a
V-a, care vor asigura continuarea performanţei
şcolare. Radu Romanescu deţine premiul special la Olimpiada de Astronomie, premiul al
II-lea la Informatică, fiind calificat şi la faza
naţională, dar şi menţiune la concursul de
poezie. Diana Mărculescu are premiul al IIIlea la olimpiadele de Limba română şi Informatică şi menţiune la concursul de poezie.
Eleva Indra Mândruleanu este la Iaşi şi reprezintă şcoala la Concursul de Limba română
„Ionel Teodoreanu”, echivalentul olimpiadei
naţionale la această disciplină. Şi lista performanţelor şcolare poate continua, întrucât
numai în cursul acestui an şcolar elevii au
cumulat 368 de premii şi menţiuni.
CARMEN RUSAN

Alte 20 de biblioteci din Dolj ar putea fi incluse,
anul acesta, în Programul „Biblionet”
Cu ocazia vizitei în România a Sylviei Mathews Burwell, preşedinte al Programului de
Dezvoltare Globală, Fundaţia „Bill & Melinda
Gates”, la Bucureşti a avut loc, miercuri, o
masă rotundă pe tema bibliotecilor publice,
puncte de acces la serviciile de e-guvernare.
Între participanţi s-au numărat şi doi reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi ArisLa dezbaterea la nivel înalt pentru biblioteci e-performante au participat Valerian Vreme – ministrul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Kelemen Hunor – ministrul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, Deborah Jacobs – director Program „Biblioteci Globale”,
Fundaţia „Bill & Melinda Gates”,
Paul-Andre Baran – directorul Programului „Biblionet” în România,
Robert Pearson – preşedintele Fundaţiei IREX, Doina Popa – preşedintele Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice.
«Prin Programul „Biblionet”,
România redefineşte rolul bibliotecilor publice, care devin centre ale
comunităţilor lor şi instrumente ale
dezvoltării socio-economice în
mediul rural. Bibliotecile publice au
un rol esenţial în reducerea decalajului digital dintre zonele urbane

tia Aman” din Craiova: Lucian Dindirică – manager, şi Nicoleta Traşcă – coordonator „Biblionet”. Aceştia au discutat despre faptul că,
în Dolj, „Biblionet” a fost implementat deja în
20 de biblioteci, urmând ca pe parcursul acestui an alte 20 să fie selectate pentru a beneficia de avantajele programului: dotarea cu aparatură IT în valoare de câteva mii de dolari.

şi cele rurale, deoarece oferă acces public gratuit la tehnologia informaţiei», a declarat Sylvia Mathews Burwell, preşedinte al Programului de Dezvoltare Globală,
Fundaţia „Bill & Melinda Gates”,
în cadrul dezbaterii.

Doar 411 calculatoare
din 2.933 de biblioteci publice
din România erau conectate
la Internet în 2008
Bibliotecile publice oferă, prin
intermediul Programului „Biblionet”, acces gratuit la Internet şi
bibliotecari instruiţi ce pot contribui la creşterea gradului de alfabetizare în folosirea calculatoarelor şi de accesare a informaţiilor. Potrivit unui sondaj „Biblionet”, 33% din respondenţi au afirmat că au accesat prima dată Internetul prin intermediul noului

serviciu oferit de bibliotecă, iar
80% au declarat că au reuşit să
rezolve o problemă personală/profesională folosind calculatoarele
disponibile în spaţiul bibliotecilor.
Doar 411 calculatoare în cele
2.933 de biblioteci publice din
România erau conectate la Internet în 2008, când s-a dat startul
Programului-pilot „Biblionet”.
„Biblioteca publică, în special în
zonele rurale, este de cele mai multe ori unicul centru de acces la calculatoare şi Internet pentru comunităţile respective. În măsura în care
serviciile guvernamentale devin din
ce în ce mai prezente în mediul
online şi dezvoltă platforme web
pentru a implica cetăţenii în dialogul electronic, bibliotecile publice îşi
extind rolul la nivelul comunităţilor,
sprijinind cetăţenii în accesarea serviciilor de e-guvernare. Prin parteneriatul dintre autorităţi şi bibliotecile publice pentru informarea cetăţenilor, vieţile multor persoane vor
fi influenţate pozitiv”, a subliniat
Paul-Andre Baran, directorul Programului „Biblionet” România.

Noi echipamente IT cu acces la
Internet şi programe de instruire
pentru bibliotecarii doljeni
Prezent la dezbatere, managerul
Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman”, Lucian Dindirică, a
subliniat că «derularea Programului „Biblionet” se află încă la început şi că redefinirea locului bibliotecii în sânul comunităţii este, fără
îndoială, un proces de durată, ce
vizează nu doar biblioteca centrală,
ci şi pe cele locale». «În Dolj, ca şi

în celelalte localităţi din ţară, Programul „Biblionet” constă nu numai în donarea către bibliotecile
publice de echipamente IT cu acces la Internet, ci şi în programe
de instruire pentru bibliotecari, precum şi în acţiuni de sensibilizare a
publicului larg faţă de lectura şi rolul instituţiei bibliotecii în viaţa comunităţii. Programul contribuie,
astfel, la crearea şi dezvoltarea unui
sistem modern de biblioteci», a mai
spus managerul.
În judeţul Dolj, Programul „Biblionet” a fost implementat deja în
20 de biblioteci: din Băileşti, Filiaşi,
Maglavit, Segarcea, Dăbuleni, Bechet, Gighera, Perişor, Gherceşti,
Leu, Urzicuţa, Melineşti, Goicea,
Giurgiţa, Bucovăţ, Călăraşi, Cela-

ru, Braloştiţa, Cerăt şi Pleniţa. „Urmează ca, anul acesta, alte 20 de
biblioteci doljene să fie incluse în
program. Noi vom face o selecţie,
în funcţie de diverse criterii, care
se va încheia pe data de 31 mai,
după care va începe monitorizarea
IREX a acestor instituţii. Abia apoi
vom şti care şi, cu exactitate, câte
biblioteci se vor bucura, practic, de
avantajele „Biblionet”. Pentru că ele
vor fi dotate, în funcţie de numărul
populaţiei, cu patru, maximum zece
calculatoare, cu echipamente IT
donate de Fundaţia „Bill & Melinda
Gates” şi cu softuri puse la dispoziţie de Microsoft», a explicat Nicoleta Traşcă, coordonator „Biblionet” în judeţul Dolj.
MAGDA BRATU
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România, þara celor peste
50 de sãrbãtori legale
Alte 8 zile naþionale, propuse pentru instituire
Avem sau nu ce sãrbãtori, dar de zile de
sãrbãtoare sigur nu ducem lipsã! Din ’90
încoace, guvernanþii sau parlamentarii au
instituit peste 50 de sãrbãtori legale. ªi nuPotrivit unei iniþiative legislative recent depuse la Senat, românii ar trebui sã sãrbãtoreascã
Newruz (Anul Nou iranian) ºi
Kâdârlez (venirea primãverii) pe
21 martie, respectiv, pe 6 mai.
Alte propuneri legislative vizeazã instituirea Zilei Naþionale a Ambulanþei din România, a Zilei Deþinuþilor Politici Anticomuniºti din
perioada 1944-1989, declararea
zilei de 30 noiembrie ca sãrbãtoare legalã la Senat, a celei de 23
august drept Ziua Comemorãrii
Victimelor Fascismului ºi Comunismului ºi a zilei de 21 decem-

mãrul lor este pe punctul de a creºte vertiginos. Numai în ultimele luni în Parlament
s-au adunat aproape 10 propuneri care vizeazã declararea de noi sãrbãtori oficiale.

brie – Ziua Memoriei Victimelor
Comunismului din România.
Parlamentarii mai trebuie sã
decidã ºi cu privire la instituirea
Zilei Patrimoniului Mondial din
România, dar ºi cu privire la declararea zilei de 8 septembrie
drept Ziua Romilor Creºtini.
Toate aceste propuneri care ar
putea deveni lege s-ar adãuga
lungului ºir de sãrbãtori naþionale. Cea mai recent intratã pe
aceastã listã este ziua de 15 ianuarie, declaratã anul trecut Ziua
Culturii Naþionale.
Cu un an înainte, în 2009, s-

au instituit Ziua Tatãlui, sãrbãtoritã în a doua duminicã din mai,
ºi Ziua Mamei, sãrbãtoritã în prima duminicã din mai.
Din cele peste 50 de sãrbãtori
naþionale, doar 11 sunt ºi libere
prin lege. Altele, implicã însã plata
dublã a zilei de lucru sau cheltuirea unor sume de bani pentru organizarea unor manifestãri.
Comparativ, totuºi, cu alte
state din Uniunea Europeanã, în
România ar mai fi loc de zile libere. De exemplu, Cipru are 17
zile libere pe an, iar Belgia 16.
(realitatea.net)

opoloveni”
Report de peste 8,2 milioane Românii consumã 500 de grame “Magiunul de prune TTopoloveni”
de euro la categoria I a de miere într-un an, occidentalii – a devenit primul produs românesc
de cinci ori mai mult
în topul calitãþii europene
jocului Loto 6/49
Reportul înregistrat joi în urma tragerii Loto
6/49 la categoria I a acestui joc este de 33,86
milioane de lei (peste 8,2 milioane de euro), informeazã Loteria Românã.
La categoria I a jocului Noroc se înregistreazã un report în valoare de 357.811,86 lei, dar reporturi atractive
au rãmas în joc ºi la categoriile a II-a, a III-a, N+3 ºi N3. Astfel, la categoria a II-a este vorba despre 199.613,19
lei, la categoria a III-a despre 19.293,98 lei, la N+3 –
142.285,56 lei, iar la N-3 valoarea reportului este
de 935.021,78 de lei.
La categoria I a jocului Joker, se înregistreazã un report
în valoare de 3,45 milioane de lei (peste 840.000 de euro).
Potrivit Loteriei Române, s-a câºtigat din nou la Loto 5/40.
La tragerea Noroc din data de 7 aprilie s-a câºtigat din
nou premiul de categoria I, în valoare de 39.919,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenþie din Bârlad, judeþul Vaslui, ºi a fost completat cu patru variante simple, preþul biletului fiind de numai 6,5 lei.
De asemenea, în urma tragerii care a avut loc joi, la categoria I a jocului Noroc Plus se înregistreazã un report în
valoare de 106.647,78 lei, iar la categoria I a jocului Super
Noroc s-a raportat un report de 102.631,46 lei.
În primele trei luni ale anului 2011, Loteria Românã a
acordat peste 1,28 milioane de premii în valoare totalã de
peste 42 milioane de euro. (AGERPRES)

Consumul de miere, în România, a crescut de circa 10 ori,
în ultimii 20 de ani, de la 50 de grame pe locuitor în anii ’90 la
500 de grame în prezent, a declarat, ieri, la Târgul Naþional al
Mierii, directorul general al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Apiculturã (ICDA), Cristina Mateescu.
Cu toate acestea, România se aflã, încã, mult sub nivelul
consumului de miere din þãrile UE ºi cele nordice, unde anual se
mãnâncã între 1,5 ºi 3 kilograme în Germania, Olanda, Belgia,
chiar ºi în Norvegia, o þarã în care nu sunt crescute albine.
Aceasta a mai precizat cã în ultimul timp apicultorii s-au
orientat ºi cãtre producþia de lãptiºor de matcã, deºi are o
tehnologie extrem de laborioasã, dar ºi cãtre producþia de venin
de albine, un produs foarte important utilizat în cosmeticã.
Cu toate acestea, reprezentantul ICDA considerã cã piaþa
autohtonã nu este încã obiºnuitã sã consume miere ºi produse din miere, aºa cum se întâmplã în þãrile occidentale, deºi în
tradiþia româneascã mierea este utilizatã ca ingredient.
Reprezentanþii apicultorilor considerã cã derularea unor
programe în ºcoli ar putea influenþa creºterea consumului
de miere. “Dacã ar fi funcþionalã legea 509/2006 privind
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru
preºcolari ºi elevii din clasele I-IV, la ora actualã consumul
intern de miere ar fi crescut semnificativ ºi nu am fi aprovizionat mai mult piaþa externã cu miere româneascã, recunoscutã pentru calitãþile ºi proprietãþile ei în toatã lumea”, a
precizat preºedintele Asociaþiei Crescãtorilor de Albine din
România (ACAR), Ioan Fetea.
România are, în prezent, un potenþial mare de dezvoltare a sectorului apicol, de circa 1,5 milioane de familii de
albine în funcþie de potenþialul melifer. La finele anului 2010,
în România erau înregistrate 1,2 milioane familii de albine,
producþia de miere fiind estimatã la 16.000-17.000 tone.
(AGERPRES)

“Magiunul de prune Topoloveni” se alãturã, de ieri,
celor peste 1.000 de produse agricole ºi alimentare protejate de sistemul de calitate european al denumirilor de
origine protejatã ºi indicaþiilor geografice protejate, fiind
primul românesc de acest tip, potrivit Comisiei Europene.
„România are tradiþii locale, agricole ºi alimentare, cu un
potenþial excepþional. Recunoaºterea europeanã pentru magiunul de Topoloveni este un prim pas, un drum deschis
pentru promovarea ºi protejarea produselor de calitate româneºti, în Europa ºi în afara ei. Îi felicit pe producãtori
pentru acest succes ºi sper cã ºi alþii le vor urma exemplul”,
a declarat comisarul european pentru Agriculturã ºi Dezvoltare ruralã, Dacian Cioloº, dupã semnarea deciziei de înregistrare a produsului românesc în registrul denumirilor de
origine ºi indicaþiilor geografice protejate.
Potrivit sursei citate, garantarea calitãþii pentru consumatori ºi a unui preþ echitabil pentru fermieri sunt obiectivele
reformei politicii europene de calitate lansatã de Comisia
Europeanã în decembrie 2010.
“Aceasta are în vedere o mai bunã recunoaºtere a valorii
produselor de calitate, a tradiþiilor din care izvorãsc ºi a efortului suplimentar pe care realizarea acestora îl solicitã. Procedurile administrative vor fi simplificate, indicaþiile geografice vor beneficia de definiþii mai clare ºi protecþie îmbunãtãþitã, iar specialitãþile tradiþionale garantate de noi criterii de
eligibilitate”, se aratã în comunicatul CE.
Comisia analizeazã ºi necesitatea introducerii unor sisteme de calitate adaptate micilor producãtori, care îºi comercializeazã produsele pe pieþe locale, respectiv producãtorilor
din zonele montane. (MEDIAFAX)
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Planul de pace al Turciei pentru Libia
Turcia, þarã membrã a NATO, dar nu ºi a
Uniunii Europene, a elaborat un plan de pace,
pentru curmarea rãzboiului din Libia, care presupune încetarea focului ºi retragerea forþelor lui Muammar Gaddafi, din mai multe oraºe, dupã cum a declarat joi, într-o conferinþã
de presã, Recep Tayyip Erdogan. Autoritãþile
de la Ankara s-au întreþinut în acestã sãptãmânã cu emisari ai regimului libian, ºi reprezentanþi ai insurgenþilor. Primul ministru turc
a cerut, de asemenea, lansarea imediatã a unui
amplu proces politic pentru satisfacerea doleanþelor poporului libian, presupunând ºi alegerile libere. Nu s-a menþionat însã dacã pãrþile beligerante sunt implicate în acest proces.
Detaliile planului de pace au fost trimise deja
organizaþiilor internaþionale – ONU, UE, Uniunea Africanã ºi Liga Arabã – ºi vor fi fãcute
publice înaintea reuniune, prevãzutã la sfârºitul sãptãmânii viitoate în Qatar. Ministru turc
al afacerilor Externe, Ahmet Davutoglu, s-a
întreþinut la Ankara cu viceministrul libian de
Externe, Abdelati Laabidi, iar telefonic a dialogat cu membri ai Consiliului Naþional de
Tranziþie (CNT), care reprezintã insurecþia
armatã de la Benghazi. În acelaºi timp, co-

munitatea internaþionalã s-a mobilizat, joi 7
aprilie ac, pentru ajutorarea locuitorilor din
Misratha, oraºul libian asediat de forþele colonelului Gaddafi, cãruia Washingtonul i-a
cerut încã o datã sã pãrãseascã puterea. În
continuare, situaþia de pe teatrul de luptã rãmâne confuzã. Nimeni nu ºtie cu exactitate
cât timp vor dura operaþiunile militare ºi incapacitatea coaliþiei internaþionale este ilustratã
de faptul cã de 43 de zile martirii oraºului
Misratha sunt înconjuraþi de forþele gaddafiste. Bombardamentele au fãcut deja morþi ºi
rãniþi, iar situaþia umanitarã este criticã. Organizaþia Naþiunilor Unite a cerut încetarea
focului ºi ostilitãþilor, pentru a se putea interveni în ajutrul populaþiei cu medicamente, alimente ºi medici. Se spune cã Misratha a devenit o prioritate a NATO, acuzatã cã lasã locuitorii sã moarã. La rândul sãu NATO subliniazã dificultatea acþiunilor sale întrucât forþele loaialiste se amestecã printre civili, „tacticã neconvenþionalã”. Tot NATO mai susþine
cã raidurile sale nu au avut intensitate, tocmai
din dorinþa de a nu fi omorâþi civili. Ministrul
britanic al Apãrãrii, a anunþat cã aviaþia Regatului Unit a bombardat ºase vehicule blindate

DENISA GHIÞÃ
ºi ºase care de luptã ale armatei libiene în regiunile Misratha ºi Syrthe. Dar orice evaluare
este aproximativã. Coaliþia mai este acuzatã
cã ar fi lovit câmpuri petroliere. În regiunea
Brega, bombardamentele coaliþiei internaþionale au fãcut morþi ºi rãniþi în rândul rebelilor.
Orice bilanþ este, cum spuneam, relativ. În
plan diplomatic se poate vorbi, de asemenea,
de un statu-quo, fiindcã SUA a respins solicitarea coloneluli Gaddafi, exprimatã printr-o
lungã scrisoare prin care cerea Washingtonului de a pune capãt loviturilor aeriene. SUA ºi
UE au refuzat joi acordarea unui statut excepþional de protecþie libienilor combatanþi, atâta
vreme cât nu sunt întrunite condiþiile. Cererea
de protecþie fusese formulatã de Malta ºi Italia, în cursul unei reuniuni a ambasadorilor UE,
premergãtoare întâlnirii miniºtrilor europeni de
interne de luni, programatã la Luxemburg.
„Bravurile” potenþiale ale NATO sunt realmente neclare ºi, teoretic, nu se estimeazã un deznodãmânt prea curând, deºi Turcia, care se
doreºte un actor important în plan diplomatic,
s-ar putea sã fie luatã în seamã.

Noua preºedintã a Kosovo, luatã
prin surprindere de alegerea ei
„Pânã ieri nici nu mã gândeam
cã aº putea ocupa o înaltã poziþie
politicã, dar sunt pregãtitã sã-mi
servesc þara”, a declarat generalul de poliþie Atifete Jahjaga, noua
preºedintã kosovarã dupã ce a
depus jurãmântul în faþa deputaþilor. Potrivit AFP, coaliþia aflatã
la putere în Kosovo ºi Liga Democratã din Kosovo /LDK/, principalul partid din opoziþie, au convenit miercuri asupra candidaturii dnei Jahjaga, personalitate necunoscutã pe scena politicã din
Kosovo întrucât responsabilitãþile
sale în cadrul poliþiei îi interziceau sã facã parte dintr-un partid politic sau sã desfãºoare vreo
activitate în acest sens. Astfel,

Atifete Jahjaga /36 ani/ a fost
aleasã preºedintã cu 80 de voturi
favorabile exprimate de cei 100
de deputaþi prezenþi. Contracandidata ei, Suzana Novoberdaliu
din Alianþa pentru Noul Kosovo /
AKR/, a obþinut 10 voturi. Parlamentul kosovar are 120 de deputaþi. Cei 16 deputaþi din partidul
de opoziþie Autodeterminarea au
boicotat scrutinul, acuzând autoritãþile cã s-au grãbit sã-l organizeze pentru a rãmâne la putere.
Noua preºedintã a declarat cã
„idealul întregului Kosovo este
aderarea la UE ºi o prietenie permanentã cu SUA”, exprimânduºi convingerea cã visurile kosovarilor se vor realiza.

Mii de egipteni au cerut, în piaþa
Tahrir, judecarea lui Hosni Mubarak

Mii de manifestanþi s-au reunite, ieri la prânz, în emblematica piaþã
Tahrir din Cairo, pentru a cere ca
fostul preºedinte Hosni Mubarak
ºi alþi membri ai regimului sãu sã

fie judecaþi. Aceastã manifestaþie,
denumitã “Ziua proceselor ºi purificãrii” de cãtre organizatori, are
loc la douã luni dupã ce Mubarak
a renunþat la putere, la 11 februa-

rie, la presiunea unei revolte populare. Deºi au loc în mod periodic manifestaþii în piaþa Tahrir de
la demisia lui Mubarak ºi preluarea puterii de cãtre armatã, aceastã reuniune ar trebui sã fie deosebit de importantã având în vedere
apelul lansat de influenta miºcare
Fraþii Musulmani. Mubarak a fost
consemnat la domiciliu în staþiunea balnearã egipteanã Sharm elSheik, pe litoralul Mãrii Roºii. Fostul preºedinte, soþia acestuia Suzanne ºi cei doi fii ai lor, Alaa ºi
Gamal, ºi-au vãzut conturile îngheþate, în timp ce averea lor face
obiectul unei anchete, dar nu au
fost deferiþi justiþiei. Numeroºi responsabili politici ºi oameni de afaceri apropiaþi clanului Mubarak
sunt supuºi diverselor mãsuri,
printre care ºi aducerea lor în faþa

justiþiei pânã la interdicþia de pãrãsire a teritoriului. Manifestanþii cer,
de asemenea, mãsuri mai ferme
împotriva unora dintre aceºtia care
în prezent nu sunt îngrijoraþi sau
care fac obiectul unor simple anchete. Cu o zi înaintea acestei manifestaþii, mai multe înregistrãri video au apãrut pe site-ul de Internet YouTube, în care diverse persoane care se prezintã ca ofiþeri
acuzã Consiliul suprem al forþelor
armate, cãruia Mubarak i-a predat
puterea, cã trãdeazã idealurile revoltei populare. Aceste mesaje, care
fac apel, de asemenea, la militari
sã se alãture manifestaþiei, au determinat armata sã avertizeze împotriva purtãrii uniformei de cãtre
manifestanþi, adãugând cã acest
gest este pasibil de pedeapsa cu
închisoarea.

ªTIRI
Principalul
colaborator al lui
Mubarak a fost
arestat în Egipt
Principalul colaborator al
preºedintelui egiptean înlãturat
Hosni Mubarak a fost arestat
într-o anchetã de corupþie în
care sunt implicaþi mai mulþi
oficiali ai fostului regim,
relateazã AP. Fostul ºef de
cabinet al lui Hosni Mubarak,
Zakariya Azmi, este fostul
oficial cu cea mai înaltã
funcþie care este arestat de când
Mubarak a renunþat la putere la
11 februarie, pe fondul unei
revolte populare. Procurorul
Assem al-Gawhari a declarat
joi cã Azmi va fi reþinut pentru
15 zile, în timp ce autoritãþile
vor efectua cercetãri pentru a
stabili veridicitatea acuzaþiilor
cã ar fi abuzat de funcþie
pentru a aduna avere.

Coridoare
umanitare în
Coasta de Fildeº

Agenþiile umanitare ONU au
cerut deschiderea unor coridoare umanitare în Coasta de
Fildeº pentru ajutarea a mii de
persoane care au fugit din
cauza violenþelor. „Programul
Alimentar Mondial ºi alte
agenþii ONU lanseazã un apel
pentru deschiderea coridoarelor
umanitare în Coasta de Fildeº”, a comunicat PAM.
Agenþia ONU a anunþat cã a
distribuit alimente în oraºul
Duekoue, unde mii de persoane
s-au adãpostit la sediul misiunii catolice. PAM intenþioneazã
sã distribuie ajutoare ºi celor
30.000 de persoane refugiate în
regiunea Danane (vest), precum
ºi celor 20.000 din Bouake
(nord), Bouna (nord), Tiébissou
(centru) ºi Korhogo (nord).

Peste 100 de
cadavre,
descoperite în
ultimele 24 de ore
în Coasta de
Fildeº

Anchetatori ai ONU au
descoperit peste 100 de cadavre
în ultimele 24 de ore în vestul
Coastei de Fildeº, a anunþat,
ieri, Înaltul Comisariat al
Naþiunilor Unite pentru Drepturile Omului, afirmând cã
acestea par victime ale violenþelor etnice. „Peste 100 de
cadavre au fost gãsite în
ultimele 24 de ore în trei zone
din vestul” Coastei de Fildeº, a
declarat un purtãtor de cuvânt
al Înaltului Comisariat, Rupert
Colville, în cadrul unei întâlniri cu presa. El a precizat, de
asemenea, cã aceste asasinate
par sã aibã motive „etnice”.
„Sunt veºti proaste” pentru
Coasta de Fildeº, a apreciat el.

ªTIRI
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Anunþul tãu!
BNP CONSULT SPRL, in calitate de lichidator judiciar
al debitoarei SC PISCICOLA DUNARENI SA in dosarul
nr.39/63/2004 aflat pe rolul Tribunalului Dolj organizeazã
în data de 11.04.2011 orele 12,00, la sediul lichidatorului judiciar din Craiova str. A.I. Cuza nr. 46 bl. 10 A
parter, Licitatie publica avind ca obiect vinzarea individuala a bunurilor mobile ale debitoarei:mijloace fixe
si obiecte de inventar. Lista bunurilor se afla anexata
si se poate studia si la sediul lichidatorului judiciar.
Totodata se organizeaza licitaþie publicã având ca obiect vanzarea in bloc pe gestiuni a bunurilor imobile
ale debitoarei: 1. Constructii si teren aferent 15697,72
mp situate in com.Carna, Dolj – 1.101.580 lei 2.teren
8269,39 mp situat in com.Bistret – 61.300 lei, 3. chioºc
piata Garii Craiova - 18.400 lei . Preturile nu contin
TVA. Condiþiile de participare la licitaþie: achitarea, la
sediul lichidatorului, a taxelor de participare la licitaþie pentru fiecare gestiune licitata, ºi achitarea cauþiunii de 10% din valoarea de evaluare a gestiunii licitate,
ce se va achita în contul de lichidare nr. RO28 BTRL
0170 1202 4800 91XX deschis pe numele debitoarei SC
PISCICOLA SA la Banca Transilvania Sucursala Craiova, sau la sediul lichidatorului judiciar. Toþi cei interesaþi de bunurile scoase la vânzare sunt invitaþi sã se
prezinte la locul ºi data fixatã pentru licitaþie ºi, pânã
la respectivul termen, sã prezinte lichidatorului oferte
de cumpãrare.Toate persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor sunt invitate sã anunþe lichidatorul
judiciar înainte de data licitaþiei. Relaþii suplimentare
la tel. 0351/417.063 sau 0745/513.855.

ANIVERSÃRI
La aniversarea zilei de naºtere
Costel soþ, Claudiu fiu, Andra fiicã, Mahmoud ºi Darius, nepoþi
ureazã ELENEI BAZÃVERDE,
„La Mulþi Ani”, multã sãnãtate ºi
prosperitate.

CERERI SERVICIU
Frizer doresc angajare. Telefon:
0771/385.193.
Selectam sofer b, curierat rapid, 1600
ron, bonusuri. Telefon: 0758/
703.082; 0729/726.451.
Bonã, îngrijesc bãtrâni, menajerã,
vânzãtoare. Telefon: 0740/019.171.
(000549).

MEDITAÞII
Profesor, meditez englezã orice nivel, pregãtire teme, pregãtire examen clasa a- IV-a, BAC, 15 lei ºedinþa 2 ore. Telefon: 0728/015.441.
Meditez limba românã orice nivel.
Telefon: 0754/031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Recrutez personal pentru a încheia
orice tip de asigurare. Comisioane
atractive. papicianghel@gmail.com. Telefon: 0769/651.020.
Dezmembrez Dacia Diesel 4X4.
Telefon: 0744/136.461.
Þinem evidenþã contabilã ºi transmit
electronic declaraþii fiscale. Telefon:
0770/736.740.
Ieftin! Lucrãri de construcþii ºi instalaþii. Telefon: 0767/358.562. (000621).
Editurã cãrþi ieftin!!! Telefon: 0760/
266.341.
Instructor auto ºcolarizez pentru permis auto – cat. B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Solicit angajare ca menajerã sau îngrijire copii. Telefon: 0763/817.609.
Angajez colaboratori asigurãri obligatorii ºi facultative. Telefon: 0786/
982.529; 0720/060.853.

Doresc sã fac menaj dupã ora 16.00
sau de douã ori pe sãptãmânã. Telefon: 0768/086.574.
Învãþãtoare ofer meditaþii pentru ºcolari ºi preºcolari (plus englezã). Telefon: 0761/642.100.
Executãm curãþenie desãvârºitã
apartamente – vile, instalaþii sanitare
– canalizare, preþuri la înþelegere. Telefon: 0351/464.044.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0771/
215.774; 0722/943.220.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã nouã, 43 mp, etaj I,
balcoane, centralã proprie, termopane,
parchet, gresie, faianþã, parcare asiguratã, negociabil.Telefon: 0722/753.922.
Vând garsonierã decomandatã 40
mp îmbunãtãþitã, mobilatã, etaj 3
cartierul Sãrari, preþ 33.000 euro,
negociabil. Telefon: 0747/288.878.
Vând camerã cãmin, preþ negociabil. Telefon: 0764/002.974. (000225).
Vând garsonierã zona Lãpuº, preþ
negociabil. Telefon: 0763/515.649.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere semidecomandat vis-a-vis de spitalul
Militar et.6 lift. Preþ convenabil. Telefon: 0764/ 153 .424.
Particular, schimb sau vând apartament 2 camere parter, pretabil firmã,
zona SARA. Telefon: 0747/110.887.
Vând apartament 2 camere decomandat, stomatologie, Calea Bucureºti, etaj 1 /4, superîmbunãtãþit,
55.000 euro. Telefon: 0745/127.375.
Vând apartament 2 camere Craioviþa Nouã, etaj 2, zona Rachetã, preþ
30.000 euro. Telefon: 0785/549.746.
Vând apartament douã camere decomandate, etaj 1, zona garã. Telefon: 0744/753.616.

publicitate
Vând urgent apartament cu 2 camere, decomandat, etaj II, ultracentral. Telefon: 0251/412.966.
Vând apartament 2 camere. Telefon: 0733/957.902.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 camere mobilat,
70.000 Euro Lãpuº Argeº Telefon:
0770/ 317.820.
Vând apartament 3 camere decomandate etaj 4/ 4 cu acoperiº, Lãpuº,
preþ 80.000 E. Telefon: 0722/
686.149.
Vând apartament 3 camere bilateral, parter, str. Dezrobirii, exclus agenþii. Telefon: 0251/546.666.
Particular, 3 camere, decomandate, trilateral, 2 bãi, 2 balcoane,
88 mp, îmbunãtãþit, centralã proprie, AC, bucãtãrie mobilatã, 3 /4
K 38 Pãltiniº, 74.000 euro. Telefon: 0744/776.124.
Vând apartament 3 camere Craiova, zona Mc. Donald’s, 100 mp, an
construire 1991. Telefon: 0723/
748.850.
Vând apartament 3 camere decomandate, vedere trilateralã, îmbunãtãþiri, zona Sucpi, preþ negociabil. Telefon: 0761/601.424.
Vând apartament 3 camere, etaj 3,
cu îmbunãtãþiri, Aleea Brâncuºi. Telefon: 0745/628.542.
Vând apartament 3 camere parter,
decomandat, Piaþa Centralã sau
schimb cu garsonierã + diferenþã.
Telefon: 0728/309.011.

CASE
Vând sau închiriez camerã la casã.
Telefon: 0757/ 427.566.
Vând casã + teren 720 mp str. Sãlcioarei, utilitãþi. Telefon: 0728/271.594.
Vând casã 4 camere cu toate utilitãþile cartier Catargiu str. „Teslui” nr. 11,
Craiova. Telefon: 0726/128.946;
0766/313.621. (000596).
Vând loc de casã 400 mp în oraº,
zonã bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând casã zona Mc.Donald’s. Telefon: 0735/308.235.
Vând casã Catargiu 3 camere, bucãtãrie, baie, anexe, canalizare,
gaze. Telefon: 0726/376.221.
Vând locuinþã în zonã centralã, preþ
negociabil. Telefon: 0760/611.311;
0351/436.619; 0758/431.292.
Vând casã. Telefon: 0747/865.389;
0765/935.706.
Vând casã 23 km Craiova, posibilitãþi apã, canalizare, cadastru, lângã
dispensar, farmacie, 21.000 RON.
Telefon: 0735/211.441.
Vând casã 4 camere, cãrãmidã beci
+ anexe Novaci, jud. Gorj. Telefon:
0751/400.571; 0721/502.557.
Vând casã în Cãciulãteºti – Dolj. Telefon: 0746/206.067.
Vând casã Bucovãþ sat Cârligei. Telefon: 0765/935.706; 0747/865.389.
Vând casã Lascãr Catargiu nr. 37
str. Str. „Rãºinari”, 50.000 E negociabil. Telefon: 0351/441.355; 0723/
537.111.
Vând gospodãrie formatã din 2 case,
anexe, curte – 38 ari în Valea Stanciului, Þugureºti. Telefon: 0721/
502.003.
Meritã vãzutã! Vând casã 5 camere cu salã peste toate, fântânã în curte, pomi, curte mare în comuna Bârca, strada „Tudor Vladimirescu” nr.
23. Telefon: 0251/356.071; 0733/
307.027.
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DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. “Iancu Jianu” nr. 19, organizeaza licitatii
publice deschise / negocieri, pentru:
- vanzarea masei lemnoase pe picior ;
Volumul oferit :
- DM =
11147 mc
- DT =
692 mc
- FA =
3763 mc
- Cvercinee =
623 mc
- Rasinoase =
0 mc
TOTAL
= 16225 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate ;
Volumul oferit :
- DM =
472 mc
- DT =
432 mc
- FA =
0 mc
- Cvercinee =
685 mc
- Rasinoase =
0 mc
TOTAL
= 1589 mc
Licitatiile / negocieriile se vor organiza la sediul directiei in data de 19.04.2011, incepand
cu ora 10.00 .
Licitatiile / negocieriile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de RNP-Romsilva , aprobat prin OM nr:1898/11.11.2010.
Preselectia se va tine in data de 13.04.2011
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP –
Romsilva : www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatie/negociere agentii economici care nu au achitat obligatiile
financiare fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat
prevederile contractelor incheiate anterior.
Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.
Vând casã ultracentral. Accept variante. Telefon: 0723/165.588.
Vând casã vacanþã Livezi (Podari) 6
camere, grãdinã ºi loc casã de 4000
mp, vie, pomi. Telefon: 0251/522.579.
Vând vile deosebiteAeroport, 60.000 –
80.000 Euro. Telefon: 0766/368.385.
Vând casã din cãrãmidã în Motoci, 4
camere, 2 intrãri, 2 bucãtãrii, anexe,
deschidere 36 m.l. cu 7500 mp teren
intravilan, preþ negociabil la vedere ºi
2200 mp loc de casã în Uricheºti 12
E/mp. Telefon: 0251/599.514.
Vând casã Cârcea, curte, grãdinã,
zonã centralã, preþ negociabil. Telefon: 0751/146.593; 0251/458.190.
Vând casã complet utilatã. Telefon:
0748/ 195.954
Vând casã Siliºtea Crucii cu teren
5000 mp poziþionatã central, fântânã. Telefon: 0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.

SCHIMBURI

Schimb apartament 2 camere decomandate parter, cartier Valea Roºie,
stadion Electroputere, cu apartament
3 camere decomandate în cartier
Valea Roºie, plus diferenþa.Telefon:0721/814.646, 0744/362.322.
Schimb casã + dependinþã, teren
intravilan ºi extravilan în comuna
Bucovãþ, sat Palilula, judeþul Dolj cu
apartament 2 camere în Craiova.
Telefon: 0756/302.054.

TERENURI

Particular, vând teren Leamna de
Jos suprafaþa 2950 mp. Telefon:
0766/600.108.
Vând teren 800 mp în oraº, zonã
liniºtitã (eco). Telefon: 0731/989.215.
Vând teren 500 mp, intravilan, zonã
bunã, Breasta, acces utilitãþi. Telefon: 0755/186.529.
Vând urgent teren strada Robelor 800
mp, pretabil construcþie birouri, deþin
autorizaþie construcþie, preþ fix 250 E
mp. Telefon: 0746/304.876. (000626).
Vând 500 mp intravilan lângã depoul
C.F.R. eventual schimb cu apartament
2 camere plus diferenþã, preþ 250 E
mp. Telefon: 0720/090.187. (000625).
Vând 800 mp, peisaj mirific, case vacanþã, 12 km, Craiova, 5000 E, apã,
curent,asfalt,întredealuri.Telefon:0721/
491.546.

Vând 350 mp teren Daewo între vile.
Telefon: 0761/665.763.
Vând 3.500 mp teren intravilan, la strada principalã, în zona vilelor, în Popoveni, cu deschidere de 23 m la stradã. Preþ convenabil. Relaþii la telefon:
0723/546.694.
Vând teren 1250 m la ieºire din Fãcãi
spreMaluMare.Telefon:0755/876.999.
Vând 1 ha teren, tarlaua 58, în zona
gara Pieleºti, preþ 2 euro/mp. Telefon: 0724/584.370.
Vând 4800 mp tarlaua 58, în zona
gara Pieleºti, preþ 4 euro/mp. Telefon: 0724/584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua 55, în zona
Q-Fort Pieleºti, preþ 4 euro/mp. Telefon: 0724/584.370.
Vând 4000 mp Iºalniþa, preþ 4 euro/
mp. Telefon: 0724/584.370.
Vând teren 3000 mp Popoveni. Telefon: 0746/458.971.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie pomi
pe marginea lacului Fântânele. Telefon: 0726/376.221.
Vând teren 1235 mp zona Preajba
lângã zona de Agrement. Telefon:
0746/929.354.
Vând 2 ha de pãmânt arabil în comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând teren 404 mp strada “Pãltiniº”
nr. 45. Telefon: 0251/417.582.
Vând 600 mp cu 30 pomi fructiferi localitatea Basarabi, str. Calea Craiovei,
preþ negociabil.Telefon: 0735/846.463.
Vând 1500 mp în Bãile Govora “Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit, lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0351/402.056.
Vând teren 5000 mp Preajba. Telefon: 0253/270.291.
Vând pãdure stejar 115 hectare cu
posibilitatea de a achiziþiona încã 90
hectare în aceeaºi zonã. Telefon:
0727/781.162.
Vând teren 900 mp sau parcelat str.
„Meriºorului” lângã pãdurea de salcâmi. Telefon: 01740/217.466.
Vând 20 ha de teren 15 km de Craiova, preþ avantajos. Telefon: 0728/
053.012; 0744/319.449; 0747/115.485.
Vând teren cu casã zona A fãrã intermediari. Telefon: 0770/661.161.
(025934).

Teren industrial Cârcea, 6.000
mp, la drumul european Craiova - Caracal, gaze ºi curent
electric, douã deschideri 30
metri. 21 Euro/mp. Telefon:
0720/880.466.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Papuc 2 locuri, fabricat
1997, GPL omologat, stare
bunã de funcþionare. Telefon:
0723/574.541.
Vând Dacia Papuc an fabricaþie
1998, culoare alb, categorie autoutilitarã, 2 locuri, caroserie furgon, 48.000 km la bord, preþ
4.500 lei, negociabil. Telefon:
0744/995.249.
Vând Tico 2001, stare ireproºabilã,
neutilizat taxi – alb. Telefon: 0761/
665.763.
Vând Cielo 2006, al doilea proprietar, 52.000 km, A.C., alrmã, preþ 3600
euro. Telefon: 0752/926.312; 0765/
589.977.

STRÃINE
Vând VW Passat 2.0 TDI, culoare
argintie, an de fabricaþie 2008, preþ
13.500 euro negociabil. Relaþii la telefon: 0740.09.65.73.
Vând urgent Peugeot 206 CC. Cabrio din 2001, benzinã, înmatriculat
în Ro, acte în regulã, preþ 4000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/552.798
sau 0769/622.440.
Vând urgent Dodge Ram din 1998
pe GPL ºi benzinã, înmatriculat în
Bulgaria, 8000 euro, negociabil. Telefon: 0744/552.798 sau 0769/
622.440.
Vand Hyundai Lantra,120.000
km, anul 2000, aer condiþionat,
geamuri ºi oglinzi electrice, închidere centralizatã, ABS, servo direcþie, proectoare ceaþã,
alarmã, jante aliaj. Telefon: 0769/
651.020.
Opel Astra G 1,6, 2001, AC, geamuri electrice, GPL omologat, folie omologatã, jenþi magneziu, jenþi
tabã cu cauciucuri iarnã, taxe la
zi, proprietar, 4700 E, negociabil,
variante mai scumpe. Telefon:
0742/030.974.

sâmbãtã, 9 martie 2011

Casa Judeþeanã de Pensii Dolj, cu
sediul în Craiova, str. M. Kogãlniceanu, nr. 14, anunþã cã în perioada 27.04.2011 (proba scrisã) –
29.04.2011 (interviu), se va desfãºura concursul pentru ocuparea unui
post temporar vacant de consiler
juridic principal în cadrul Serviciului Legislaþie, Contencios ºi Executare Silitã.
Condiþiile de participare la concurs, bibliografia ºi actele necesare înscrierii, sunt afiºate la avizierul
Casei Judeþene de Pensii Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine
la Serviciul Resurse Umane din cadrul Casei Judeþene de Pensii Dolj
la telefon : 0251/406.740.
Vând Mercedes C 180, benzinã, înmatriculat în România, primul proprietar, an de fabricaþie 1996, 4500 euro,
negociabil. Telefon: 0768/952.380.
Vând VW Passat CC, culoare neagrã, preþ 26.000 euro negociabil.
Relaþii la telefon 0740.09.65.73
Vând Skoda Octavia 1,61 cu GPL, stare foarte bunã.Telefon: 0744/125.779.

DIVERSE
Vând vin culoarea berii 3 lei/L ºi þuicã 40o, 10 lei/L pentru sãrbãtori. Telefon: 0748/283.156.
Vând hainã imitaþie piele nouã, mãrimea 52 – 54, damã, preþ 50 RON,
negociabil. Telefon: 0771/385.193.
Vând bicicletã cu douã roþi pentru
copii, preþ 55 RON, negociabil. Telefon: 0771/385.193.
Vând frigider cu congelator Zanusi
320 litri, combinã muzicalã stereo
205, calculator instruire copii, piese
noi Dacia. Telefon: 0730/870.047.
Vând ouã gâºte leºeºti maro. Telefon: 0741/207.796; 0766/448.379.
Vând calorifer fontã dimensiuni 90
cmp/60/cmp – 12 canale elementul. Telefon: 0744/391.195.
Vând coardã viþã franþuzeascã struguri negrii, nu se stropeºte, canistre
20 l din metal, preþ negociabil. Telefon: 0251/427.583.
Vând schelã metalicã din þeavã. Telefon: 0731/989.215.
Vând porc 150 kg, preþ negociabil.
Elefon: 0351/170.151; 0770/928.536.
Vând maºinã de spãlat marca Cristal
puþin folositã. Telefon: 0351/800.654.
Vând 25 giurgiuvele cu geam, fãrã
toc, (pretabil înfiinþare serã), 5 uºi interior (fãrã toc) ºi o cadã fontã folositã. Telefon: 0761/689.931.
Vând ºifonier, pat fotoliu. Telefon:
0748/095.140.
Vând camerã video Sony DCRHC 22E, fabricatã în Japonia, stare perfectã de funcþionare, preþ
1100 lei-negociabil. Relaþii la telefon: 0748/645.021.
Vând trenuleþ electric, echipament vânãtoare din piele, ventuze, sãpun de
casã, sobe teracotã 7 rânduri complete, motor Honda nou pentru pompã sau
motosapã hidrofor irigaþii 4,7 kw, aspirator centrifugal, motoare electrice, 1 kw, 1
+ kw, motoare electrice pentru aspiratoare,maºinidespãlatþeavãsticlã,echipament vânãtoare din piele, ventuze,
maºinã de cusut Singer cu pedalã. Telefon: 0728/154.845. (000568).

Vând hainã de piele mãrimea 52 54, 2 colivii, constantinopol. Telefon:
0768/255.426. (000551).
Vând scurtã piele finã nouã mãrimea
54, damã / bãrbat, 120 RON, negociabil, bicicletã montana preþ negociabil, 180 RON. Telefon: 0351/
462.123; 0771/358.193.
Vând cãrucior pentru handicap, cadru
metalic, baston ºi plasã (toate noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând ºabloane imprimerie textilã; ºabloane batiste; ºabloane
prosop bucãtãrie; ºabloane imprimat nr. tricouri; ºabloane pentru steag U.E.; ºabloane Nato.
Pentru înfiinþarea activit. Telefon:
0723/684.511.
Super ofertã! Promoþie! Comercializãm þiglã metalicã import Suedia la
4,2 euro/mp cu certificat de garanþie
38 ani. Transport ºi mãsurãtori gratuite la domiciliul clientului. Telefon:
0748/623.238; 0758/283.317.
Vând 2 electromotoare noi trifazate, 3
kw – 700 rot/min, 200 RON/bucatã.
Telefon: 0251/353.295; 0731/336.439.
Vând avantajos canistre, piese noi
Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând schelã. Telefon: 0761/277.780.
Vând biciclete Occidentale + reparaþii, punct de vânzare ºi atelier vis-a vis
de niversitate. Telefon: 0731/746.298.
Vând transformator de sudurã,
abric ºi motor Peugeot nou. Telefon: 0731/989.215.
Vând mobilã diversã: canapea, fotoliu pat, masã 12 persoane, frigider,
centralã Ariston + 4 caloriere fontã.
Telefon: 0770/661.161.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca.
Telefon: 0351/422.201.
Vând piese noi Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând gãini de rasã sau schimb cu
porumb ºi grâu.Telefon: 0721/160.660.
Vând pãuni, gâºte leºeºti ºi porumbei albi nunþ. Telefon: 0741/207.796;
0766/448.379.
Vând pat ieftin. Telefon: 0785/
886.507.
Vând obiecte colecþie – maºinã cusut Singer, tablou pânzã anonim,
pendulã gong, tablou electric etanº
echipat 25A. Telefon: 0351/441.355;
0723/537.111.
Vând cojoc damã lung, nou, mãrimea 46 – 48, culoare maro cu guler
blanã, preþ negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
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Vând orgã nouã Yamaha pentru începãtori. Telefon: 0737/505.345;
0753/310.185.
Vând 2 gropi boltite Cimitirul Ungureni, 2300 euro, negociabil.Telefon:
0753/310.185; 0737/505.345.
Vând vitrinã frigorificã nouã pentru
mezeluri congelate, prãjituri, preþ
negociabil. Telefon: 0251/412.361;
0721/266.626.
Vând uºã dublã aluminiu 160 – 250,
2 copertine 3/1 M – 3.40/130. Telefon: 0721/483.933.
Vând bocanci, ghete, pantofi militari,
carburator Tico, piese noi, U 445,
linoleum pânzat 20 mp, glucometru
Germania, þuicã 9 lei/litru. Telefon:
0721/179.420.
Vând ºifonier, recamier, comodã,
scaune. Telefon: 0251/531.294.
Vând barã inox R 38 X300 mm;
maºinã nervurat tablã; motor electric maºinã spãlat, maºinã de spãlat
marca Cristal, puþin folositã, 150 lei,
negociabil. Telefon: 0351/800.654.
Vând 2 locuri de veci groapã boltitã în
Cimitirul Romanesti, lucrare recent
executatã. Telefon: 0767/769.416
Vând butelie auto – gaz 60 litri, tesezii 2
buc. cu greutãþi.Telefon: 0351/431.252.
Ieftin! Injector, uºã garaj nouã din lemn,
cântar balanþã, rotor alternativ dacia,
aparat foto. Telefon: 0729/092.211.
Vând piele marochinãrie producþie
“Italia”. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Vând clãdire solidã fostã moarã
pentru depozit – producþie plus birouri ºi teren gratuit, Pleniþa. Telefon: 0251/368.228.
Vând ieftin bibliotecã, toaletã, servantã, vitrine ºi scaune sufragerie, covor (2/3), pat fier, aspirator. Telefon:
0351/410.939.

CUMPÃRÃRI
TERENURI
Cumpãr teren, casã în Craiova (150
– 200 mp). Telefon: 0351/463.661
sau 0743/961.900.
Cumpãr 1000 mp teren sau casã
demolabilã Cârcea cu utilitãþi. Telefon: 0721/483.933.

AUTO
Cumpãr auto indiferent stare ºi avariate. Telefon: 0744/136.461.

DIVERSE
Cumpãr mobilier antichitat, masã,
scaune sufragerie lucrate manual,
originale. Telefon: 0761/192.733.
Cumpãr scândurã ºi lãnteþi de gard
termopan second – hand. Telefon:
0764/432.767; 0724/014.028.
Cumpãr lemne de foc ºi construcþii,
de salcâm, cantitãþi mari. Relaþii la
telefon: 0748.64.50.21.
Cumpãr fãinã de grâu, cantitãþi mari.
Relaþii la telefon: 0748.64.50.21.
Cumpãr cazan de fabricat þuica.
Telefon: 0251/562.625.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez spaþiu ultracentral. Telefon:
0723/165.588. (000166).
Închiriez apartament. Telefon: 0727/
741.632.
Închiriez garaj, eventual spaþiu depozitare, zonã semicentralã. Telefon: 0771/231.677.

Închiriez apartament 3 camere
cartier 1 Mai (Insulã) 150 E. Telefon: 0729/416.468. (000718).
Închiriez apartament 2 camere
Sãrari, 500 lei. Telefon: 0761/
665.763.
Apartament 2 camere decomandate, ultracentral, lângã Romarta,
balcon închis termopan, microcentralã, aer condiþionat, dotat cu
toat ce trebuie, liniºte ºi igienã deplinã, înconjurat de verdeaþã, cu
loc de parcare. Telefon: 0756/
028.300; 0722/956.600.
Închiriez apartament 2 camere mobilat ºi utilat, zona Sucpi. Telefon:
0770/662.324.
Închiriez apartament 2 camere decomandate cartier Valea Roºie, stadion Electroputere. Telefon: 0721/
814.646, 0744/362.322.
Ofer spre închiriere garsonierã cartier Brazda lui Novac etaj 2 – Craiova. Rog seriozitate. Telefon: 0770/
973.836; 0351/424.712.
Închiriez casã (P + M) în cartier
rezidenþial. Relaþii la telefon: 0762/
820.694.
Închiriez apartament. Telefon:
0771/215.774; 0722/943.220;
0755/439.772.
Închiriez apartament 3 camere,
decomandat, mobilat/nemobilat,
strada “Spaniei”, et. 1. Telefon:
0740/035.687.
Spaþiu ultracentral lângã Romarta,
excepþional, parter, bloc, 4 camere,
intrare separatã de locatari, balcon
închis, microcentralã, alarmã, gresie, faianþã, pretabil inclusive pentru
douã cabinete, birouri, diverse activitãþi. Telefon: 0722/956.600.

cuvântul libertãþii / 13

Ofer gazdã elevã, studentã,
salariatã, Calea Bucureºti –
Mc. Donald’s. Telefon: 0351/
404.153.

MATRIMONIALE
Pensionar, 62 – 1.72 – 90, fãrã
obligaþii, doresc cunoºtinþã
doamnã fãrã obligaþii. Telefon:
0771/385.193.

DIVERSE
Caut femeie pentru îngrijire domiciliu
la þarã, fãrã vicii, fãrã adãpost. Telefon: 0766/368.949.
Non stop. Baza Sportivã Balint
(zona Selgros) teren acoperit
fotbal ºi tennis nocturnã, 50 lei/
orã/zi; 70 lei/orã/nocturnã. Telefon: 0731/804.623; 0744/
789.764, non stop.
Cedez, local nuntã Niagara 300/
150 persoane 120 RON inclus
aranjamentul + lãutari Mercur, 18
Iunie 2011, sâmbãta. Telefon:
0760/266.341.
Doriþi informaþii despre aparatul de
ozonat? Sunaþi la telefon: 0724/
512.304.
Caut persoanã fãrã adãpost, fãrã vicii, pentru îngrijire 6 animale. Telefon: 0785/840.360.
Caut persoanã fãrã adãpost, fãrã
vicii pentru îngrijire domiciliu la
þarã. Telefon: 0769/272.226.

PIERDERI
Pierdut tichet 1600 kg fãinã, 599
kg tãrâþe (Ceauºu), telefon ºi
bani. Telefon: 0747/406.832.
(000764).

DECESE

În data de 8.04.2011 a încetat din
viaþã MLADIN ALEXANDRU
VIOREL, în vârstã de 74 ani dupã
o grea ºi îndelungatã suferinþã.
Regrete din partea soþiei, copiilor ºi nepoþilor. Înmormântarea va
avea loc la Cimitirul Ungureni în
ziua de 10.04.2011, ora 12.00, cu
plecare din Valea Roºie, bl. H5.

CONDOLEANÞE

Colectivul ISU Dolj este alãturi
de colegul lor Mladin Mihai în
momentele grele pricinuite de
decesul tatãlui sãu, MLADIN
ALEXANDRU VIOREL. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

COMEMORARE
Cu aceeaºi durere în suflete familia
aminteºte cã în data de 12.04.2011,
se împlinesc 3 ani de la trecerea în
nefiinþã a scumpei soþii, mamã ºi
bunicã prof. ZORILÃ AURELIA.

Nu te vor uita niciodatã soþul, fiicele ºi nepoatele.
Cadrele didactice de la C.N. “Fraþii
Buzeºti” cu durere în suflet sunt alãturidefamilielaîmplinireaunuiande
latrecereaînnefiinþãacolegeiSPÎNU
LÃCRIMIOARA. Nu te vom uita!
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STAÞIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC, cu sediul în Craiova,
ªoseaua “Bãlceºti” nr. 54, tel / fax:
0251/417.534, E-mail: simnic@simnicscda.ro, vinde porumb de
sãmânþã OLT ºi F376, floarea-soarelui Performer, iarbã de Sudan,
mazãre furajerã, ovãz, lucernã, lapte pasteurizat, brânzã telemea ºi
smântânã la cele mai mici preþuri.
Agenþia imobiliarã
„CARMEN”
intermediazã vânzãri, cumpãrãri, închirieri (apartamente, case, spaþii comerciale, terenuri), acte notariale ºi cadastre. Asigurãm întocmirea dosarelor în vederea obþinerii de credite pentru cumpãrarea locuinþelor
(inclusiv PRIMA CASÃ), precum ºi a celor de nevoi personale. Tel.: 0251/422.916,
0251/596.591; 0760/512.177.
Fax: 0251/414.488. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl. 27,
ap. 3. Web: www.agentiacarmen.ro; E-mail: agentiacarmen@yahoo.com

OFERTE ÎNCHIRIERI
- CHILIPIR!!! Garsonierã mobilatã 1 Mai -Pelendava, et. 2,
complet mobilatã, aragaz, frigider, gresie, faianþã, parchet,
400 lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semimobilatã
Brazda lui Novac, G-uri, et.
7, canapea, mochetã, aragaz,
100 Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã nemobilatã, parter, 1 Mai-Ciupercã, recent renovatã, gresie, faianþã, 100
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã, Brazda lui Novac,
G-uri, et. 3, aragaz, frigider, TV,
colþar, 500 lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- ULTRAMODERNÃ!!! Garsonierã complet mobilatã ºi utilatã, Brazda lui Novac - Spiru
Haret, gresie, faianþã, parchet,
termopan, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 200 euro. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã modest
Craioviþa Nouã - Racheta,
parchet, aragaz, TV, 100 Euro.
Tel. 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã,
mobilatã, Calea Bucureºti - Elvila, gresie, parchet, pat, ºifonier,
aragaz, frigider, TV, 520 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-51.21.77.

- Garsonierã mobilatã, Ultracentral - Mercur, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, canapea extensibilã,
apometre, repartitoare, 150
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, nemobilatã, Brazda lui
Novac - Complex Vechi, et.
2, uºã metalicã, impecabilã,
110 Euro neg. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! Garsonierã decomandatã, transformatã în spaþiu comercial,
Calea Bucureºti - Piaþa
Centralã, intrare direct din
stradã, gresie, faianþã, termopan, ultrafinisatã, 550 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! 2 camere la casã, intrare direct din
stradã cu uºi duble, Rovine IIRUC, 60 mp, recent renovate, parchet laminat, termopane, baie ultramodernã, 200
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- CHILIPIR!!! Apartament 2
camere decomandate, Rovine - Wiesana, recent zugrãvit,
cablu, internet, telefon, apometre, repartitoare, termopane, 500 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere complet mobilate ºi utilate, Craioviþa - Orizont, et. 3, termopan,
gresie, faianþã, pat dublu dormitor, sifonier, apometre repartitoare, balcon închis în termopan, 130 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, Calea Severinului - ªcoala
nr. 12, et. 3, complet mobilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Ultracentral - Primãrie, recent zugrãvit, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
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- Apartament 2 camere mobilate,
utilate, Brazda lui Novac - Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, 150 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere nemobilate, Grãdina Botanicã, gresie,
faianþã, parchet, 200 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, 1 Mai Ciupercã, et. 3, complet mobilat ºi utilat, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, toate noi, parchet, apometre, repartitoare,
150 Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate ºi utilate, Craioviþa Nouã ªcoala nr. 34, et. 4, aragaz, frigider, termopan, gresie, faianþã,
550 Lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- LUX!!! Apartament 2 camere
semidecomandate, Brazda lui
Novac - Sanepid, parter cu
balcon, recent renovat, baie ultramodernã, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, maºinã de spãlat, cuptor microunde, 190 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Sãrari - Apollo, et. 1, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, frigider,
TV, 700 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere, recent
zugrãvit, 1 Mai – Insulã, et. 4,
complet mobilat, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 180 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 0760-51.21.77.

CERERI ÎNCHIRIERI

Garsonierã decomandatã,
Valea Roºie, zona Independenþa, etaj 3/4, 38 de mp., curate, fara îmbunãtãþiri. Preþ:
118.000 de lei, negociabil.
Telefon: 0351/425.131, 0740/
168.084, 0786/408.777.
Garsonierã semidecomandatã
Corniþoiu, etaj 2/4, bloc din 1980,
28 de m.p., complet renovate în
2009. Preþ: 95.000 de lei negociabil. Telefon: 0351/425.131,
0740/168.084, 0786/408.777.
Decomandatã ultracentral (Prefecturã - Filamornicã), etaj 6/6,
acoperiº din construcþie, parchet, gresie, faianþã, termopan,
bloc nou, 38.000 de euro negociabil. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Douã decomandate Rovine,
zona Poºtã, etaj 1/4, termopan, gresie, faianþã, uºã metalicã, parchet, bloc din 1980.
Preþ: 43.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã decomandate, Corniþoiu,
etaj 3/4, gresie, faianþã termopan, uºã metalicã, 41.000 de
euro. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.
Douã decomandate ultracentral, zona Teatrului Naþional,
bloc din 1984, etaj 2/6, îngrijit,
57.000 de euro negociabil. Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã camere, semidecomandate confort 1 sporit, Craioviþa Nouã,
etaj 4/4, izolaþie nouã, gresie, faianþã, termopan, uºã metalicã,
57de m.p. Preþ: 147.000 de lei negociabil. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.

Douã semidecomandate, Calea Bucureºti, etaj 4/4, acoperiº tablã, fãrã îmbunãtãþiri.
Preþ: 130.000 de lei. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã decomandate, Casa
ªtiinþei, etaj 1/4, gresie, faianþã, termopan, uºã metalicã,
bloc nou, 46.000 de euro. Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã camere semidecomandate, Brazdã, zona ºcolii 24, etaj
3/4, gresie, faianþã, termopan,
parchet, instalaþii noi, uºã metalicã, 36.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã decomandate, Craioviþa,(de la Orizont cãtre rocadã),
etaj 1, bloc cu patru etaje, îngrijit, mici îmbunãtãþiri. Preþ:
145.000 de lei negociabil. Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã decomandate – LÃPUª
– Calea Bucureºti, etaj 1/6,
bloc nou, termopan, uºã metalicã. Preþ: 165.000 de lei
(38.500 de Euro). Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
3 CAMERE
3 camere decomandate, Calea
Bucureºti, str. “Înfrãþirii”, etaj 1/4,
bloc nou, microcentralã, termopan, gresie, faianþã, uºã metalicã, baie, grup sanitar de serviciu. Preþ: 73.000 de euro negociabil. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.
3 camere decomandate, Craioviþa,
zona Bigul Nou, parter/4, bloc nou,
microcentrralã, termopan, curat,
douã grupuri sanitare. Preþ: 47.000
de euro. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.

3 camere semidecomandate,
Calea Bucureºti, zona KAUFLAND, etaj 4/10, fãrã îmbunãtãþiri, bloc din 1979, curat. Preþ:
175.000 de lei negociabil. Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
4 CAMERE
Decomandat, 1 Mai, zona Sara,
etaj 4/4, curat, bloc nou, bilateral, 65.000 de euro negociabil.
Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Decomandat, Brazdã, zona rocadã, repartitoare de cãldurã, bilateral, parchet, baie, grup sanitar de serviciu, etaj 4/4, izolaþie
bunã. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.

TERENURI
Intravilan Robãneºti, (15 km de
Craiova), între case, front stradal 19.5, suprafaþã 1950 de m.p.,
cadastru, carte funciarã. Preþ:
15.000 de euro. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084; 0786/
408.777.
Extravilan Goieºti, situat pe partea stângã în dreptul Bornei km
18 pe drumul naþional CraiovaVâlcea, 30.000 de m.p., douã
deschideri, o deschidere la drumul asfaltat Craiova - Bãlceºti Vâlcea de 59.7 de m.l., iar cealaltã deschidere la un drum de
pãmânt, 58 de m.l., cadastru,
carte funciarã, parcelabil la jumãtate. Preþ: 1 eur/m.p. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
1000 de m.p. intravilan, Malu
Mare, zona U.M. Fãcãi, cadastru, carte funciarã, deschidere
15 m.l., parcelabil la jumãtate,
preþ: 15 euro /m.p. Telefon:
0351/425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.

- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung, ofer
100 - 120 Euro. Tel.: 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apartament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, RoANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
vine, 1 Mai, Calea Bucureºti, z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Calea Severinului, Craioviþa z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
Nouã. Tel.: 0251/596.591;
Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
0760-51.21.77.
- Familie serioasã, cãutãm
GARSONIERÃ pe termen lung,
Cãtre S.C.
S.A.
în orice cartier al Craiovei. Aºteptãm ofertele dvs. la Tel.:
Subsemnatul...................................................................................
0251/596.591; 0760-51.21.77.
Domiciliat în ..............................................................................
- Caut cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.:
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
0251/596.591; 0760-51.21.77.
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoas- Caut spaþiu comercial zonã
trã, la rubrica ...................................... la data de ....................
centralã, 20 – 200 mp Tel.:
0251/596.591; 0760-51.21.77.
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
- Caut casã, pretabilã firmã . Ofer
150-300 Euro. Tel.: 0251/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
596.591; 0760-51.21.77.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Agenþia imobiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business Center
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARSONIERE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decomandatã, Calea Bucureºti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(zona Pieþei centrale), bloc nou,
etaj 1/6, 45 de m.p., îmbunãtãþiSâmbãtã, 9 aprilie 2011 Semnãtura:..........................................
tã. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777
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PREMIER LEAGUE - ETAPA A XXXII-A
Sâmbãtã
14:45 Wolverhamp – Everton D.S.
17:00 Blackburn – Birmingham
Bolton – West Ham
Chelsea – Wigan Ath D.S.P.
Man. United – Fulham D.S.
Sunderland – West Brom
Tottenham – Stoke City

Duminicã

15:30 Blackpool – Arsenal D.S.P.
18:00 Aston Villa – Newcastle

Luni

22:00 Liverpool – Man. City D.S.P.
CLASAMENT
1. Man.United
31 19 9 368-32 66p
2. Arsenal
30 17 8 5 59-29 59
3. Man. City
31 16 8 7 50-27 56
4. Chelsea
30 16 7 7 54-25 55
5. Tottenham
30 13 11 6 41-34 50
6. Liverpool
31 13 6 12 42-38 45
7. Everton
31 9 14 8 42-41 41
8. Bolton
31 10 10 11 43-43 40
9. Newcastle
31 10 9 12 48-46 39
10. Fulham
31 8 14 9 36-33 38
11. Stoke City
31 11 5 15 37-39 38
12. Sunderland 31 9 11 11 33-42 38
13. West Brom
31 9 9 13 43-57 36
14. Blackburn
31 9 7 15 39-51 34
15. Birmingham 30 7 13 10 30-42 34
16. Aston Villa
31 8 10 13 39-53 34
17. Blackpool
31 9 6 16 45-63 33
18. West Ham
31 7 11 13 38-53 32
19. Wolverhamp 31 9 5 17 36-53 32
20. Wigan Ath
31 6 13 12 29-51 31

BUNDESLIGA - ETAPA A XXIX-A
Sâmbãtã
16:30 Nurnberg – Bayern
Hamburg – Dortmund Eur. 2
Schalke – Wolfsburg
Hannover – Mainz
Freiburg – Hoffenheim
19:30 Stuttgart – Kaiserslaut Eur. 2

Duminicã

16:30 Monchengl. – Koln Eur. 2
18:30 Leverkusen – St. Pauli Eur. 2
Partida Frankfurt – Werder s-a
disputat vineri dupã închiderea
ediþiei.
CLASAMENT
1. Dortmund
28 20 5 3 58-17 65p
2. Leverkusen 28 17 7 4 57-34 58
3. Bayern
28 15 6 7 60-34 51
4. Hannover
28 16 2 10 40-40 50
5. Mainz
28 14 3 11 43-35 45
6. Nurnberg
28 12 6 10 42-37 42
7. Hamburg
28 12 5 11 43-44 41
8. Freiburg
28 11 5 12 35-39 38
9. Hoffenheim 28 9 10 9 42-39 37
10. Schalke
28 10 6 12 33-33 36
11. Koln
28 10 5 13 38-49 35
12. Werder
28 8 9 11 38-54 33
13. Frankfurt
28 9 5 14 28-38 32
14. Kaiserslaut. 28 8 7 13 36-44 31
15. Stuttgart
28 8 6 14 47-50 30
16. Wolfsburg 28 6 10 12 32-41 28
17. St. Pauli
28 8 4 16 29-49 28
18. Monchengl. 28 6 5 17 38-62 23

PRIMERA DIVISION - ETAPA A XXXI-A

Sâmbãtã

19:00 Bilbao – Real Madrid D.S.
21:00 Barcelona – Almeria D.S.P.
23:00 Mallorca – Sevilla D.S.P.

Duminicã

18:00 Gijon – Osasuna
Hercules – Espanyol
Santander – Levante
Malaga – La Coruna
20:00 Atl. Madrid – Sociedad D.S.P.
22:00 Valencia – Villarreal

cuvântul libertãþii / 15
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA EUROPA

Porto, Villarreal ºi Benfica, ca
ºi calificate în careul cu aºi
Exact ca sora mai mare, Liga Campionilor, care
dupã manºa tur are ca ºi calificate în semifinale pe
Barcelona (5-1 cu ªahtior), Real (4-0 cu Tottenham)
ºi Schalke (5-2 cu Inter – chiar în Italia), un oarecare
suspans rãmând doar la duelul englez Manchester
United – Chelsea, 1-0 pentru “diavoli” în tur, ºi Liga
Europa s-a desfãºurat cam dupã acelaºi scenariu. În
speþã, lusitanii de la FC Porto (fãrã Cristian Sãpunaru
– lãsat în afara lotului) au demolat pe “Dragao” cu 51 pe Spartak Moscova. Au marcat Falcao – foto (38’,
84’ 90’+1), Varela (65’) ºi Maicon (70’), în timp ce
pentru ruºi a punctat Kombarov (71’).
ªi tot cu 5-1 a învins ºi Villarreal, victima “Submarinului galben” cãzând campioana en-titre a Olandei,
Twente Enschede. Scorul a fost deschis de veteranul
Carlos Marchena (22’) ºi dus pânã la un incredibil 50 de Borja Valero (43’), Nilmar (45’+1, 80’) ºi Rossi
55’. Pentru vizitatori a punctat Janko 90’+1.
Întorcându-ne în Portugalia, o victorie extrem de
concludentã a repurtat ºi Benfica Lisabona, care a dispus de un alt team din þara morilor de vânt, PSV Eindhoven, scor 4-1. Realizatori Aimar (37’), Salvio (45’,
52’) ºi Saviola (90’+3), respectiv Labyad (80’).
În fine, Dinamo Kiev a remizat în Ucraina cu cea
de-a treia echipã portughezã aflatã în competiþie, Spor-

Sâmbãtã

19:00 Inter – Chievo
21:45 Udinese – Roma
ting Braga, 1-1. Rezultat stabilit încã din primul sfert
de orã, dupã reuºitele lui Iarmolenko (6’) ºi Gusev
(13’ – autogol).
Returul este programat la mijlocul sãptãmânii
viitoare, în 14 aprilie.
Semifinale, unele deja stabilite, se vor disputa dupã
cum urmeazã: învingãtoarea dintre Braga ºi Dinamo
Kiev cu cea dintre Benfica ºi PSV, ºi învingãtoarea dintre Porto ºi Spartak cu cea dintre Villarreal ºi Twente.

în România. Nu-mi aleg eu adversarii, vom afla în urmãtoarele zile,
Interboxul împreunã cu IBF vor stabili asta. Am ajuns la un nivel la
care nu mã mai tem de nimeni.
Boxez în România pentru mine,
pentru toþi fanii de aici, într-un cuvânt pentru România! Nu mã dau
cel mai mare patriot, dar pentru
mine România e casa mea. Inima
mã trage aici”, a spus Bute.

Mutu spre Kuban, VVucinici
ucinici
spre Fiorentina?!
Dacã la început pãrea doar o
simplã speculaþie, plecarea lui
Adrian Mutu în Rusia, la echipa
lui Dan Petrescu, Kuban Krasnodar, ar putea prinde contur.
Se pare cã Fiorentina i-a gãsit
deja înlocuitor “Briliantului”,
anunþã Corriere dello Sport. Este
vorba de atacantul lui AS Roma,
Mirko Vucinici, care este principala þintã a directorului _portive
Pantaleo Corvino în varã.
Pe lista jucãtorilor care ar mai

ªi-a cerut scuze colegilor
dupã eliminarea cu Schalke
Cãpitanul lui Inter Milano, Javier Zanetti, a declarat la Inter
Channel, cã românul Cristian
Chivu (foto) a cerut scuze tututor
dupã eliminarea din partida cu
Schalke 04, pierdutã de italieni,
scor 2-5, în prima manºã a sferturilor de finalã ale Ligii Campionilor. Acest joc contra nemþilor a încheiat 3 zile de coºmar pentru cãpitanul naþionalei, care fusese eliminat ºi în derby-ul pierdut în faþa
lui AC Milan, scor 0-3.
“Cristian a cerut scuze tuturor

82-15
69-22
46-35
48-31
47-42
46-44
38-43
45-41
33-40
31-40
30-44
36-36
28-35
40-51
41-49
25-40
29-43
28-48
39-62
31-51

81p
73
57
54
45
45
43
42
38
38
36
35
35
35
34
34
30
29
29
26

SERIE A - ETAPA A XXXII-A

Bute va susþine urmãtorul meci în România
Pugilistul Lucian Bute a anunþat, ieri, într-o conferinþã de presã,
cã urmãtorul meci pentru titlul
mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, îl va susþine la
data de 9 iulie, în România.
“Pentru mine e o onoare cã pot
boxa în þara mea. Am vizitat sala
Romexpo ºi sala Polivalentã. Nu
conteazã locul. Poate fi ºi pe stadion, important e sã vin ºi sã boxez

CLASAMENT
30 26 3 1
30 23 4 3
30 17 6 7
30 16 6 8
30 14 3 13
30 13 6 11
30 14 1 15
30 12 6 12
30 11 5 14
30 11 5 14
30 9 9 12
30 9 8 13
30 8 11 11
30 11 2 17
30 9 7 14
30 8 10 12
30 7 9 14
30 8 5 17
30 8 5 17
30 5 11 14

1. Barcelona
2. Real M.
3. Valencia
4. Villarreal
5. Bilbao
6. Sevilla
7. Espanyol
8. Atl. Madrid
9. Levante
10. Mallorca
11. Santander
12. Osasuna
13. Gijon
14. Sociedad
15. Getafe
16. La Coruna
17. Zaragoza
18. Hercules
19. Malaga
20. Almeria

dupã meci, dar sincer, al doilea
galben nu-l merita, a fost o decizie exageratã. Nu putem da vina
pentru acest insucces doar pe cei
patru fundaºi. O echipã începe
apãrarea de la atacanþi”, a declarat Zanetti, conform Mediafax.
În altã ordine de idei, el a mai
spus cã atunci când nu se va mai
simþi util pentru echipã îºi va informa antrenorul ºi-i va lãsa pe
alþii sã-i ia locul. Argentinianul
Javier Zanetti, în vârstã de 37 de
ani, joacã la Inter Milano din 1995.

putea pleca de la Fiorentina se aflã
ºi Alberto Gilardino, care a primit
o ofertã de la Juventus.
Cu toate acestea, sursa citatã
scrie cã atât Mutu, cât ºi Gilardino ºi-au manifestat în continuare
dorinþa de a rãmâne la Fiorentina.
Grupare cu care Mutu mai are contract pânã în 2012.
6 milioane de euro sunt dispuºi sã plãteascã pe Adrian
Mutu ruºii de la Kuban Krasnodar.

D.S.P.

Duminicã

13:30 Juventus – Genoa
D.S.
16:00 Cagliari – Brescia
Bari – Catania
Palermo – Cesena
Sampdoria – Lecce
Bologna – Napoli
Lazio – Parma
21:45 Fiorentina – Milan
CLASAMENT
1. Milan
31 19 8 4 54-22 65p
2. Napoli
31 19 5 7 50-30 62
3. Inter
31 18 6 7 56-35 60
4. Udinese
31 17 5 9 56-32 56
5. Lazio
31 16 6 9 39-29 54
6. Roma
31 14 8 9 47-43 50
7. Juventus
31 13 9 9 47-38 48
8. Palermo
31 13 4 14 45-50 43
9. Fiorentina
31 10 12 9 37-33 42
10. Cagliari
31 12 6 13 37-36 42
11. Bologna * 31 11 10 10 34-40 40
12. Genoa
31 10 9 12 29-34 39
13. Chievo
31 8 12 11 30-32 36
14. Catania
31 9 8 14 29-40 35
15. Sampdoria 31 7 11 13 25-34 32
16. Parma
31 7 11 13 30-43 32
17. Lecce
31 8 7 16 33-52 31
18. Cesena
31 7 9 15 27-43 30
19. Brescia
31 7 8 16 27-39 29
20. Bari
31 4 8 19 19-46 20
* – echipã penalizatã cu 3 puncte.

LIGUE 1 ETAPA A XXX-A
Sâmbãtã

20:00 Auxerre – St. Etienne
Bordeaux – Arles
Caen – Paris SG
Lorient – Sochaux
Monaco – Lille
Valencien. – Nancy
22:00 Brest – Rennes

Duminicã

18:00 Marseille – Toulouse D.S.P.
Montpellier – Nice
22:00 Lyon – Lens
CLASAMENT
1. Lille
29 16 10 3 52-28 58p
2. Marseille
29 15 9 5 42-24 54
3. Rennes
29 14 9 6 32-21 51
4. Lyon
29 13 11 5 49-28 50
5. Paris SG
29 12 10 7 42-30 46
6. Montpellier 29 11 9 9 25-30 42
7. St. Etienne 29 10 10 9 36-34 40
8. Bordeaux 29 9 12 8 37-34 39
9. Lorient
29 10 9 10 35-34 39
10. Sochaux 29 11 5 13 42-36 38
11. Toulouse 29 11 4 14 29-31 37
12. Nancy
29 10 6 13 30-41 36
13. Brest
29 9 8 12 29-34 35
14. Caen
29 9 8 12 32-41 35
15. Nice
29 8 11 10 21-30 35
16. Valencien. 29 7 13 9 34-32 34
17. Auxerre
29 6 15 8 32-34 33
18. Monaco 29 6 14 9 28-29 32
19. Lens
29 6 10 13 28-43 28
20. Arles
29 1 9 19 16-57 12
Eur. 2 – Eurosport 2 | D.S. – Digi
Sport | D.S.P. – Digi Sport Plus
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sâmbătă, 9 aprilie 2011
Pagină realizată de SILVIU GHIŢĂ

FRICĂ DE
RETROGRADARE
Cu Laurenţiu Reghecampf la
cul posibilitatea ca Universitatea
primul său meci pe banca tehnică,
Craiova să retrogradeze de pe priUniversitatea Craiova a suferit un
ma scenă fotbalistică a ţării. „Asta
nou şi dureros eşec în
urmă cu două zile, fiind
învinsă, pe teren propriu,
Florin Costea
cu scorul de 2-0 (1-0), de
Pandurii Târgu Jiu. La finalul duelului cu gorjenii,
într-unul dintre puţinele
sale momente de sinceritate, finanţatorul Adrian
Mititelu a recunoscut că
îi este teamă ca nu cumva Ştiinţa să retrogradeze
pentru a doua oară în istoria sa. „Am pierdut fotbalişti importanţi în pauza
competiţională, se pare că
nu avem înlocuitori pe
măsura lor. Speram să trecem peste această fază,
măcar să ne menţinem în
prima ligă. Nici atmosfera în oraş nu e foarte
bună. Am fost şi obişnuiţi
cu suporteri mulţi, acum
abia mai vin câţiva şi ăia
care vin îi apostrofează pe
băieţi la prima minge greşită. Ei nu
este valoarea noastră în momentul
înţeleg că ne fac şi mai mult rău,
de faţă, sperăm însă să ne revejucătorii au psihicul la pământ, sunt
nim. Atât putem în momentul de
terminaţi. Sincer, este pentru prifaţă, avem alt antrenor, trebuia să
ma oară când mi-e teamă de retroavem altă atitudine. Poate dacă la
gradare. Nu mă gândeam niciodapauză tabela arăta 0-0, era cu totul
tă că o să pierdem acest meci cu
altceva. Poate să fie orice antrePandurii Târgu Jiu. Nu-mi vine să
nor, când eşti fotbalist, joci cu oricred, mai ales că am jucat la fel de
ce antrenor. Eu dau cât pot îm
prost ca înainte de venirea lui Laumomentul de faţă, dacă aş putea
renţiu Reghecampf. Se alege pramai mult, aş da. Dacă am retroful, zici că vine potopul la Univergrada ar fi o nenorocire, nici nu
sitatea Craiova. Eu sper să ne salvreau să mă gândesc la aşa ceva”,
văm de la retrogradare, dar
dacă nu putem, o să o iau de
la zero. Fără îndoială, Victor
Piţurcă are cea mai mare parte din vină pentru situaţia de
acum. El ne-a luat jucătorii şi
a manipulat presa şi suporterii împotriva mea”, a afirmat
Adrian Mititelu. În cadrul etapei viitoare, „alb-albaştrii” vor
avea de susţinut un examen
şi mai dificil, luni seara, în
deplasare la Rapid Bucureşti,
formaţie care a învins, la limită ce-i drept, campioana
CFR Cluj-Napoca.

Florin Costea
nu vrea la matineu
Intrat pe parcursul celei
de-a doua reprize a partidei cu
Pandurii Târgu Jiu, atacantul
Florin Costea nici nu ia în cal-
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Victor Piţurcă

a declarat Florin Costea.

Laurenţiu
Reghecampf

Piţurcă nu crede în salvare
Fost manager general al clubului, Victor Piţurcă nu crede că Universitatea Craiova se va salva de la
retrogradare, pe Adrian Mititelu
considerându-l principalul vinovat
de situaţia actuală. „Singurul vinovat de situaţia actuală este Adrian
Mititelu, pentru că nu m-a ascultat. Ce voia să mai fac eu, să aduc
şi mai mulţi bani de acasă? Acum
uitaţi-vă cum joacă echipa! În iarnă spunea că nu are nevoie de Valerică Găman sau Valentin Iliev şi
l-a adus pe Marco Zoro. Aţi văzut
ce meci a făcut Marco Zoro, l-a
driblat Lemnaru până a căzut în
fund! Îmi pare sincer rău, dar Universitatea Craiova nu mai are nici
cea mai mică şansă să se salveze
de la retrogradare. Cu un asemenea om la conducere, Ştiinţa nu mai
are cum să scape. El habar nu are
ce trebuie să facă. Pot să pun pariu că îl mai ţine o etapă şi pe Laurenţiu Reghecampf şi apoi îl schimbă!”, a opinat Victor Piţurcă.

Reghecampf îi răspunde
fostului selecţioner
Noul antrenor al Universităţii
Craiova nu i-a rămas dator fostului selecţioner al României, îndemnându-l să îşi rezolve problemele
pe care le are cu finanţatorul Adrian Mititelu şi să nu îi mai atace pe
„alb-albaştri”. „Am văzut declaraţia fostului meu antrenor de la Steaua Bucureşti, am rămas interzis!
Nici în visele mele cele mai negre nu mă aşteptam ca Victor
Piţurcă să ajungă să-şi jignească
aiurea foştii fotbalişti. Pentru situaţa asta proastă a echipei are
şi el o parte de vină. Mare! A înregistrat cu Universitatea Craiova cinci victorii, două egaluri şi
şase înfrângeri. Să-şi rezolve
problemele cu Adrian Mititelu,
dar să nu mai atace zi de zi Universitatea Craiova. Nu este frumos, nu este normal, nu este
deontologic. Anul trecut, când la
fel riscam să retrogradăm, nu a
vrut să stea pe bancă de teamă
să nu retrogradeze el pe Ştiinţa,
să-şi păteze CV-ul. Să ştie însă
că, dacă va fi ca Universitatea
Craiova să retrogradeze anul
acesta se va întâmpla şi din cauza lui”, a afirmat Laurenţiu Reghecampf.

CLASAMENT
M
V
E
OŢELUL Galaţi 24
15
4
F.C. TIMIŞOARA 24
12
12
F.C. VASLUI
24
12
8
RAPID
24
11
7
DINAMO
24
11
7
STEAUA
24
11
7
GAZ METAN
24
10
8
CFR Cluj
24
8
8
ASTRA Ploieşti 24
6
13
F.C.M. Tg. Mureş 24
8
6
“U” Cluj
24
8
6
F.C. BRAŞOV
24
6
11
GLORIA Bistriţa 24
7
6
PANDURII
23
5
8
“U” CRAIOVA 23
5
7
VICTORIA
24
4
9
UNIREA
24
4
7
18. SPORTUL
24
4
2
LIGA I “BERGENBIER” - ETAPA A XXIV-A

Î
5
0
4
6
6
6
6
8
5
10
10
7
11
10
11
11
13
18

G
30-16
43-25
33-20
34-17
50-37
33-20
28-21
36-31
26-24
24-34
32-44
24-27
27-35
21-33
25-31
27-40
15-36
23-40

P
49
48
44
40
40
40
38
32
31
30
30
29
27
23
22
21
19
14

LIGA I – ETAPA A XXV-A
Sâmbătă - 9.04.2011
UNIREA Urziceni – OŢELUL Galaţi ora 15:00
F.C. VASLUI – DINAMO Bucureşti ora 17:00
F.C. BRAŞOV – GLORIA Bistriţa
ora 19:00
„U” Cluj-Napoca – GAZ METAN
ora 21:00

GSPTV
ANTENA 1
GSPTV
DIGISPORT

Duminică - 10.04.2011
PANDURII – VICTORIA Brăneşti
ora 15:00
SPORTUL – F.C. TIMIŞOARA
ora 17:00
ASTRA Ploieşti – STEAUA
ora 21:00

GSPTV
DIGISPORT
DIGISPORT

Luni - 11.04.2011
F.C.M. TÂRGU MUREŞ – CFR Cluj ora 17:00
RAPID – „U” CRAIOVA
ora 20:30

GSPTV
DIGISPORT

