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Zi festivă, ieri, la Colegiul Na-
ţional „Fraţii Buzeşti” din Cra-
iova. Au fost premiaţi elevii şi
dascălii cu performanţe la olim-
piadele derulate de la începutul
anului şcolar. Rezultatele sunt
răsunătoare : s-au obţinut nici
mai mult, nici mai puţin de 301
premii, iar 64 de elevi s-au cali-
ficat la fazele naţionale. Olim-
picii au fost recompensaţi cu bani
şi diplome, înmânate de doi din-
tre absolvenţii de renume ai co-
legiului – prof. univ. dr. Irinel Po-
pe scu şi prof.
univ. dr. Radu
Constantinescu.

301 premii
la olimpiadele

din acest an
şcolar
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Trecem
la ora de vară

România trece, în  noap tea de
sâmbătă spre duminică, la ora ofi-
cială de vară, ceasurile urmând să
fie date înainte cu o oră, astfel că
3.00 va deveni 4.00. Prin această tre-
cere, orarul de vară din România este
corelat cu cel practicat în ţările mem-
bre ale Uniunii Europene şi se apli-
că pentru perioada cuprinsă între ul-
tima duminică a lun ii mart ie şi u lti-
ma duminică a lunii octombrie. CFR
Călători a anunţat că trecerea la  ora
de vară nu va afecta mersul trenuri-
lor, dar vor fi mici întârzieri pentru
garn iturile aflate în circulaţie între
orele 3.00 ş i 4.00 (ora de iarnă). Tre-
nurile de călători vor pleca din sta-
ţii după ora o ficială de iarnă până în
noaptea de sâmbătă spre dumin ică,
la  ora 3.00, respectiv  ora 4.00 de
vară. După ora oficială de vară, tre-
nurile vor pleca din s taţii conform
orelor din mersul trenurilor.

Discreţia costă:
Şpagă pentru
chiuretaj la Calafat
şi Segarcea

Doi medici ginecologi de origine
arabă sunt cercetaţi pentru luare de
mită, după ce, în cursul zilei de joi, au
fost prinşi în flagrant delict imediat ce
încasaseră banii pe care îi ceruseră ca
să efectueze două întreruperi de sar-
cină fără a înregistra acest lucru în evi-
denţe. Acţiunile au fost organizate în
baza unor denunţuri primite de ofiţerii
Serviciului Judeţean Anticorupţie Dolj
cu privire la faptul că medicii respec-
tivi, unul de la Calafat şi celălalt de la
Segarcea, condiţionau efectuarea in-
tervenţiilor chirurgicale de primirea
banilor. Se pare că “taxele” erau mai
mari în condiţiile în care se solicita şi
discreţie cu privire la operaţie.

Reţetele medicale
intră în era
electronică

Spaniolii de la
FCC au ridicat
şi ultimul pilon
la podul
Calafat-Vidin
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Ministrul Mediului, Borbely Laszlo, a de-
clarat, joi, cã în acest an consiliile judeþene
vor primi între 1,5 ºi 2 milioane de euro ca
sã angajeze consultanþi care sã pregãteas-
cã proiecte „pentru programul de apã”.
„Avem aceastã meteahnã: în dimineaþa zi-
lei, nu ºtim ce vom face în dupã-amiaza
acelei zile. Din pãcate, e o meteahnã care
ne-a costat. La data când am aderat la UE,
dacã eram mai bine pregãtiþi cu proiectele,
acum nu fugeam dupã banii pe care nu
i-am absorbit pânã în momentul de faþã ºi
ºtiþi cã absorbþia este foarte micã”, a spus,
într-o conferinþã de presã la Bistriþa, mi-
nistrul Mediului. Borbely a anunþat cã, la
nivelul ministerului pe care îl conduce, s-a
luat hotãrârea ca, din bugetul actual, sã se
aloce bani pentru consultanþã. „E vorba de
consultanþã pentru programul de apã, cu tot
ce presupune - aducþiuni de apã, canaliza-
re, staþii de epurare. Prima fazã s-a derulat
între 2007 ºi 2013 ºi înseamnã 3,6 miliar-
de de euro, dar România, pânã în 2018, mai
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are de cheltuit circa 9,5 miliarde de
euro. O parte din bani sunt din fonduri
europene, o parte din alte surse. Ca sã
nu ne trezim, din nou, în 2014, cã nu
ºtim ce avem de fãcut, o sã aloc, în
medie, între 1,5 ºi 2 milioane de euro
pe judeþ, pentru a-ºi angaja consultant”,
a spus ministrul. Potrivit acestuia, res-
pectivul consultant va trebui sã pregã-
teascã etapa a doua, în care vor fi cu-
prinse localitãþile care au fost omise în
prima etapã: „Consultantul va pregãti
documentele ca, în 2014, când apãsãm
pe buton ºi spunem câþi bani avem în
perioada respectivã, deja sã fie pregã-
tite documentele, sã ºtim care vor fi
localitãþile care vor beneficia de aceºti bani
ºi sã poatã sã lanseze licitaþiile imediat, nu
sã mai aºtepte un an sau doi ani ca sã în-
cheie contractele”.

Ministrul a spus cã în anii 2006-2007
cel care a contractat consultanþii a fost Mi-
nisterul de Finanþe ºi, de multe ori, s-a în-

tâmplat sã existe discuþii între autoritãþile
locale ºi consultanþi referitor la responsa-
bilitate. „Acum, Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã (ADI) va încheia con-
tractul (n.r. - cu consultantul), ea va ºti
ce e de fãcut începând din 2014”, a con-
chis Borbely.

Judecãtoarea
Nolden, numitã
consilier al
premierului

Judecãtoarea Nicoleta Nolden,
care a dispus, în primãvara anu-
lui 2009, arestarea finanþatorului
echipei de fotbal Steaua Bucu-
reºti, Gigi Becali, a fost numitã de
premierul Mihai Rãzvan Ungurea-
nu în postul de consilier de stat în
aparatul propriu de lucru al pri-
mului-ministru. Anterior, Nicole-
ta Nolden (fostã Cristuº), judecã-
tor cu grad de Curte de Apel la
Judecãtoria Sectorului 1 Bucu-
reºti, a fost detaºatã la Ministerul
Afacerilor Externe ºi a lucrat ca
ºi consul la Consulatul General al
României din Bonn (Germania).
Mai mulþi generali
SRI, înaintaþi în
grad de Bãsescu

Preºedintele Traian Bãsescu a
semnat, ieri, decretele de înaintare
în grad pentru un grup de generali
din conducerea SRI, printre care ºi
Florian Coldea, prim-adjunct al di-
rectorului SRI, al cãrui nume a apã-
rut, în 2007, în douã scandaluri re-
feritoare la folosirea instituþiei în ur-
mãrirea unor judecãtori ºi politicieni.
Preºedintele PSD de la acea vreme,
Mircea Geoanã, a susþinut, în pri-
mãvara anului 2007, dupã ce Curtea
Constituþionalã a avizat negativ pro-
punerea Parlamentului de suspen-
dare a ºefului statului, cã Traian
Bãsescu a cerut date de la SRI re-
feritoare la trei judecãtori ai Curþii
Constituþionale: Aspazia Cojocaru,
Nicolae Cochinescu ºi Ion Predes-
cu. Liderul social-democrat a spus,
atunci, cã judecãtorii respectivi au
fost ºantajaþi ºi a prezentat douã
note scrise de prim-adjunctul direc-
torului SRI, Florian Coldea, despre
situaþia dosarelor acestora. Procurorul general al României,

Laura Codruþa Kovesi, a dispus un
control la DIICOT în legãturã cu
cazul deputatului Mihail Boldea.
„Obiectivul controlului dispus are
în vedere stabilirea modalitãþilor de
valorificare a informaþiilor ºi mãsu-
rile dispuse de procurorii Direcþiei
de Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Terorism

ca urmare a monitorizãrii inculpa-
tului Boldea Mihail, pentru perioada
cuprinsã între data de 16 martie
2012 - aducerea la cunoºtinþã a în-
vinuirii ºi 22 martie 2012 - data
emiterii mandatului de arestare în
lipsã”, se aratã într-un comunicat
al Ministerului Public remis, joi,
agenþiei Mediafax. Documentul mai
menþioneazã cã este vorba despre
un „control operativ, prin procuror
anume desemnat din cadrul Parche-
tului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, Secþia de urmã-
rire penalã ºi criminalisticã”. Depu-
tatul Boldea, cercetat de procurorii
DIICOT Galaþi pentru înºelãciune
ºi constituire a unui grup infracþio-
nal care ar fi produs un prejudiciu
de peste un milion de euro, a pãrã-
sit sâmbãtã România, ieºind din þarã

cu maºina, prin vama Giurgiu, cu
destinaþia Tucia, de unde, în 18
martie, a plecat cu un avion spre o
destinaþie necunoscutã. Pânã ieri,
când preºedintele Traian Bãsescu,
prezent la bilanþul SRI pe 2011, a
declarat cã deputatul se afla, cu doar
câteva ore în urmã, în Kenya. „Mã
voi implica ºi în acest caz de rea-
ducere a lui înapoi. ªtim unde este,
facem toate eforturile politice.
Acum e în Kenya, nu ºtim unde va
fi disearã (n.r. – ieri searã). Încã de
asearã (n.r. – joi seara), statul ro-
mân a declanºat toate procedurile
pentru ca Boldea sã revinã în þarã.
Nu ºtiu cât de repede, cât va dura,
dar vã asigur cã îl vom gãsi ºi în
gaurã de ºarpe pânã la urmã. Va tre-
bui, aºa cum a fost ºi cu alþii”, a
declarat ºeful statului. România nu

are acord de extrãdare cu Kenya,
au declarat, pentru Mediafax, sur-
se oficiale, însã procurorul general,
Codruþa Kovesi, a subliniat cã de-
putatul ar putea fi adus, totuºi, în
România, putându-se aplica „prin-
cipiul reciprocitãþii”. Pânã atunci,
Mihail Boldea a fost dat, ieri, în ur-
mãrire internaþionalã, dupã ce in-
stanþa a emis pe numele lui mandat
de arestare preventivã în lipsã, de-
putatul urmând sã fie cãutat prin
Interpol. Tot ieri, procurorii au in-
stituit sechestru asigurãtor pe con-
turile a doi coinculpaþi din dosarul
în care Mihail Boldea este acuzat
de înºelãciune, conturi în care de-
putatul virase, cu o zi înainte de a
pleca din þarã, 185.000 de euro,
potrivit unor surse judiciare.

Bãsescu: Boldea era, ieri, în Kenya

Instituþiile care deruleazã lici-
taþii vor fi obligate sã încheie
contractul în maximum o sãptã-
mânã dupã termenul de aºtepta-
re, fãrã sã mai poatã tergiversa
mai multe luni finalizarea unor
licitaþii, afirmã surse oficiale.
Noua regulã va fi introdusã prin
hotãrâre de guvern, cu intenþia
de a creºte gradul de absorbþie a
fondurilor comunitare, au decla-
rat agenþiei Mediafax sursele ci-
tate. „În prezent, existã unele
cazuri în care încheierea unui
contract de achiziþie publicã ce
a fost licitat este amânatã cu mai
multe luni. Întârzierea este mo-

Instituþiile, obligate sã încheie
contractele la 7 zile

de la finalizarea licitaþiei Omul de afaceri Silviu Prigoanã stã cel mai bine în sondajul fãcut
de PD-L pentru Primãria Capitalei, au declarat, pentru Mediafax, sur-
se din partid, care au precizat cã democrat-liberalii discutã, însã, ºi
varianta unui independent care sã reprezinte PD-L ºi UNPR în alege-
rile pentru Bucureºti. Potrivit surselor citate, Silviu Prigoanã nu nu-
mai cã stã cel mai bine în sondaje, dar are posibilitate de creºtere. În
schimb, Monica Macovei este cotatã sub Silviu Prigoanã ºi nu are
aceastã „posibilitate de creºtere”.

Prigoanã sau un independent,
variantele PD-L pentru Primãria Capitalei

tivatã de proceduri birocratice ºi
lipsa unor avize, dar existã ºi
suspiciunea cã prin astfel de
amânãri se evitã finalizarea unei
licitaþii la care nu a ieºit «cine
trebuie» ºi se aºteaptã ca firma
câºtigãtoare sã îºi retragã ofer-
ta”, susþin sursele. Prin actul
normativ pregãtit sã fie prezen-
tat Guvernului de cãtre Autori-
tatea Naþionalã pentru Reglemen-
tarea ºi Monitorizarea Achiziþii-
lor Publice (ANRMAP), unei au-
toritãþi contractante nu îi va mai
fi permis sã întârzie încheierea
unui contract de achiziþie publi-
cã sau a acordului-cadru cu mai

mult de 7 zile calendaristice de
la expirarea termenelor legale de
aºteptare dupã finalizarea licita-
þiei. Legislaþia în vigoare stabi-
leºte cã toate contractele de
achiziþie publicã pot fi încheiate
numai dupã împlinirea unor ter-
mene de aºteptare, care variazã
în funcþie de valoarea contractu-
lui licitat: 11 zile de la data trans-

miterii comunicãrii privind re-
zultatul licitaþiei în cazul în care
valoarea este mai mare decât
echivalentul în lei a 125.000 euro
pentru contractele de furnizare
ºi de servicii ºi 4,8 milioane euro
pentru contractele de lucrãri ºi
6 zile de la data transmiterii co-
municãrii dacã valoarea este egalã
sau mai micã decât aceste praguri.
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Deputatul UNPR de Galaţi Mihail Boldea
s-a uşchit din ţară premergător ridicării imu-
nităţii parlamentare, după ce vineri, 16 mar-
tie a.c., fusese audiat la DIICOT Galaţi şi
înţelesese cam ce i se hărăzise. A plecat,
după toate aparenţele, prin Vama Giurgiu, în
condiţiile în care nu exista vreo interdicţie
pe numele său, ajungând în Turcia, iar pe
18 martie a.c. s-a îmbarcat, pe Aeroportul
“Ataturk”, spre o des tinaţie necunoscută.
Acum s-ar afla în Congo, după cum a de-
clarat pentru “Gândul”. Şi acum detaliile.

MIRCEA CANŢĂR

Originalitatea deputatului
Mihail Boldea

Şeful DIICOT, Codruţ Olaru, a spus, într-o
conferinţă de presă, că instituirea interdic-
ţiei de a părăsi ţara în cazul deputatului Bol-
dea ar fi lăsat fără obiect avizul privind reţi-
nerea şi arestarea sa, în condiţiile în care nu
pot fi dispuse două măsuri preventive. Apoi,
dacă procurorii ar fi luat măsura preventivă
a obligării de a nu părăsi ţara sau localitatea,
având calitatea de lider al reţelei, s-ar fi cre-
at un precedent pentru membrii grupării din
care făcea parte, pentru care s-a solicitat,
de asemenea, arestarea preventivă. Oricum,

deputatul de Galaţi a devenit unicul parla-
mentar român dat în urmărire internaţiona-
lă, împotriva sa fiind emis joi, de ÎCCJ, un
mandat de arestare preventivă. Până aici lu-
crurile sunt clare. Cum erau şi până în mo-
mentul solicitării ridicării imunităţii parlamen-
tare. Avocatul Mihail Boldea, acuzat de spă-
lare de bani, fraude imobiliare şi falsuri, era
o beizadea de partid. Fusese capturat de mai
mulţi ani de principalul partid de guvernă-
mânt, încât în 2004, ca lider al tineretului
portocaliu din Galaţi, ajunge parlamentar şi
chiar vicelider al grupului PD-L de la Came-
ra Deputaţilor. Abia anul trecut, spre toam-
nă, când lucrurile intraseră ireversibil pe fă-
gaşul penal, Mihail Boldea va fi preluat de
grupul „prigoniţilor”, partidul „care a adus
stabilitate României într-o perioadă de criză
economică mondială”, cum ne asigura pre-
şedintele UNPR, senatorul Gabriel Oprea.
Rămânând, bineînţeles, membru în Comisia
juridică a Camerei Deputaţilor. De aici, în-
trebările de imediată relevanţă psiho-analiti-

că, mai ales că tot Gabriel Oprea apreciază
ferm că „ne-am făcut datoria”. Incluzân-
du-l în forma de plural, bineînţeles, ş i pe
deputatul Mihail Boldea, fiindcă nu s-a di-
sociat în public de faptele acestuia. Ceea
ce, probabil, regretă, fiindcă es te o eroare
politică. Problema în sine are şi o miză po-
litică. Fără a se f i aflat sub umbrelă de par-
tid,  Boldea nu ar f i reuşit să fac ă ce a făcut
pe la Galaţi. Luat în custodie de partidul
„interesului naţional”,  nu i s-a pus vreo
condiţie expresă legată de rezolvarea bele-
lelor în care se vârâse, dobândind statutul
de urmărit penal. Tot ce se discută în aceste
zile ţine mai mult de încrengătura şi succe-
siunea evenimentelor. Dar cazul Mihail Bol-
dea este sugestiv şi pentru a certifica au-
tenticitatea sa. Ştia „să lucreze” şi avea
mâinile lungi. Cei care l-au înfiat politic nu
pot băga capul la cutie sau în nisip. L-au
avut ca trofeu, în vitrină, şi acum nu mai
ştiu cum să scape de consecinţe. Nu spu-
nem de complicităţi.

Pe lângă broşuri şi postere,
Autoritatea Electorală Permanen-
tă informează că a demarat pro-
cedurile în vederea atribuirii con-
tractului de achiziţii de servicii de
programe software de aplicaţie
care vor fi folosite la numărarea
şi centralizarea voturilor valabil
exprimate la alegerile pentru ale-
gerea autorităţilor administraţiei
publice locale din 10 iunie 2012.
Potrivit dispoziţiilor art. 2 din Or-
donanţa de Urgenţă nr. 3/2012
privind unele măsuri pentru orga-
nizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru autorităţile administraţiei
publice locale din anul 2012, AEP
achiziţionează aplicaţiile şi/sau
serviciile informatice utilizate de
Biroul Electoral Central pentru
centralizarea rezultatelor votării la
alegerile pentru autorităţile admi-
nistraţiei publice locale din anul
2012. Interesant este că nu a mai
rămas timp pentru licitaţie publi-
că, asta pentru că procedurile
necesită o derulare în timp mai
lungă şi, ca atare, achiziţia se va
face cel mai probabil prin selec-
ţie de ofertă sau încredinţare di-
rectă. „Având în vedere dispo-

Soft-ul pentru centralizarea voturilor de la alegerile locale
va fi atribuit prin negociere, nu prin licitaţie publică

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a primit de la Guvernul României o
sumă de bani în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din 10 iunie, care va fi folosită pentru achiziţionarea,
potrivit prevederilor legale, a diferite produse şi servicii. AEP informează că banii
vor fi utilizaţi pentru servicii pentru numărarea şi centralizarea voturilor exprima-
te pentru alegerea administraţiei publice locale, pentru broşuri ce vor cuprinde ac-
tele normative ce reglementează alegerea administraţiei publice locale, dar şi pen-
tru servicii de multiplicare a ghidului mandatarului financiar şi a ghidului preşe-
dinţilor secţiilor de votare. Potrivit AEP, fondurile alocate de Guvern se vor mai
folosi şi pentru postere şi/sau pliante informative referitoare la alegerea adminis-
traţiei publice locale şi pentru clipuri/spoturi informative.

ziţiile legale în vigoare, achi-
ziţionarea se va face prin pro-
cedura negociere fără publica-
re a unui anunţ de participa-
re. În acest sens, AEP a trans-
mis invitaţii pentru a depune
o ofertă preliminară operato-
rilor economici care în anii
electorali precedenţi au parti-
cipat cu oferte şi s-au calificat
în de rulare a proces ului de

atribuire”, anunţă AEP într-un
comunicat de presă.
SIVECO – societatea preferată
la contractele pentru soft

Opoziţia a atras atenţia în ne-
numărate rânduri că termenul de
şase luni, înainte de care se poa-
te modifica data alegerilor, a fost
depăşit şi că nu vor putea fi res-
pectate anumite proceduri cu pri-

vire la desfăşurarea procesului
electoral. Data alegerilor locale
poate fi modificată cu şase luni
înainte. Pe 6 decembrie, faţă de
6 iunie 2012, practic termenul a
fost depăşit”, declara Victor Pon-
ta. Achiziţionarea soft-ului pentru
alegerile locale prin procedura de
negociere fără publicarea unui
anunţ de participare în SEAP va
da apă la moară opoziţiei să acu-
ze puterea că a dorit să ofere
acest contract unei firme porto-
calii. De altfel, de fiecare dată
achiziţionarea acestui soft a iscat
discuţii aprinse şi opoziţia a acu-
zat puterea că oferă acest con-
tract în mod clientelar.
3 aprilie a.c., data
pentru depunerea ofertelor
preliminare

Contractul de achiziţionare a

softului pentru alegerile euro-
parlamentare din 2009 a fost
câştigat tot de SIVECO, iar va-
loarea totală a contractului a re-
prezentat echivalentul a 340.000
de euro, fără TVA, care inclu-
dea atât valoarea aplicaţiei in-
formatice necesare, cât şi va-
loarea asistenţei tehnice asigu-
rate 24 din 24 de ore în cele 49
de locaţii din întreaga ţară, pe
toată desfăşurarea etapei de
centralizare a voturilor şi repar-
tizarea mandatelor. Societăţile
care în anii electorali precedenţi
au participat cu oferte şi s-au
calificat în derularea procesului
de atribuire au ca dată-limită de
ridicare a documentaţiei 29 mar-
tie a.c., urmând ca până în data
3 aprilie a.c., ora 12,00, să fie
depuse ofertele preliminare.

MARIN TURCITU
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170 ha

Că sistemul medical din Ro-
mânia şi, implicit, din judeţul nos-
tru are probleme mari nu mai este
o noutate pentru nimeni. Ca şi
faptul că, pentru diferite servic ii
medic ale, trebuie să scoţi bani din
buzunar,  deşi eşti asigurat. Se în-
tâmplă însă ca unii medici să con-
diţioneze efectuarea unei operaţii
de primirea unei sume de bani.
Se pare c ă es te şi cazul medic u-
lui Khalil Haney,  de la Sec ţia de
Obstetrică-Ginecologie a Spitalu-
lui Municipal Calafat, în privinţa
căruia ofiţerii Servic iului Jude-
ţean Antic orupţie Dolj au fos t
sesizaţi de un doljean c ă i-a c e-
rut 200 de lei pentru o întrerupe-
re de sarc ină şi i-a spus  că nu
face operaţia până nu primeş te
banii. As ta în ciuda faptului că in-
tervenţia urma să fie făcută în
spital şi nu la un cabinet partic u-
lar, unde medicul poate impune
orice tar if doreş te.  Neavând altă
soluţie, doljeanul i-a achitat me-
dicului suma cerută,  însă apoi l-
a denunţat la Anticorupţie.

În baza denunţului a fost în-
registrat un dosar la Parchetul
de pe lângă Tribunalul Dolj,  an-
chetatorii s tabilind să introducă
un investigator sub acoperire în
cauză.  Investigatorul s -a dus la
Spitalul din Calafat,  a luat legă-
tura c u medicul respectiv şi i-a
explic at c ă ar avea nevoie de aju-
tor,  întruc ât amanta sa a rămas
însărcinată şi vrea o operaţie de
întrerupere a sarc inii. Inves tiga-
torul i-a mai spus  medicului că
a ales  spitalul din Calafat pentru
că ar vrea şi discreţie maximă
în privinţa intervenţiei “buc luc a-
şe”.  Dacă tot a auzit că e nevoie
de discreţie, medic ul i-a c erut

Discreţia costă:

Şpagă pentru chiuretaj la Calafat şi Segarcea
Doi medici ginecologi de origine arabă sunt cercetaţi

pentru luare de mită, după ce, în cursul zilei de joi, au
fost prinşi în flagrant delict imediat ce încasaseră banii
pe care îi ceruseră ca să efectueze două întreruperi de
sarcină fără a înregistra acest lucru în evidenţe. Acţiu-
nile au fost organizate în baza unor denunţuri primite
de ofiţerii Serviciului Judeţean Anticorupţie Dolj cu pri-
vire la faptul că medicii respectivi, unul de la Calafat şi
celălalt de la Segarcea, condiţionau efectuarea inter-

venţiilor chirurgicale de primirea banilor. Se pare că
“taxele” erau mai mari în condiţiile în care se solicita şi
discreţie cu privire la operaţie. Medicul de la Spitalul
Municipal Calafat a fost reţinut joi, iar ieri a fost pre-
zentat judecătorilor de la Tribunalul Dolj, care au
respins propunerea de arestare preventivă şi au dispus
faţă de el măsura obligării de a nu părăsi ţara timp de
30 de zile, iar “colegul” său de la Segarcea, care spune
că nu a cerut bani, este cercetat în stare de libertate.

Pagină realizată de CARMEN ZUICAN

“tânărului” înc olţit 500 de lei
pentru a efectua întreruperea de
sarc ină a presupusei amante a
ac es tuia. După c e s-au pus  la
pun c t to ate d etaliile,  joi,  la
prânz,  s-a organizat flagrantul.
Ofiţerii Serviciului Judeţean An-
ticorupţie Dolj, sub coordonarea
proc urorului desemnat din c a-
drul Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Dolj,  cu sprijinul SRI
Dolj, l-au ridic at pe Khalil Ha-
ney după ce a primit c ei 500 de
lei,  c hiar în incinta unităţii me-
dicale.

“Cu ocazia realizării f lagran-
tului delict, medicul a pretins şi
primit banii în inc inta unităţii spi-
taliceş ti, numărându-i în faţa in-
vestigatorului pentru a se as igu-
ra c ă sunt toţi ş i garantându-i că
va efectua întreruperea de sar-
cină fără a o menţiona în regis-

trele de evidenţă pentru a as igu-
ra discreţia acestei situaţii”, se
arată în c omunicatul Direcţiei
Generale Antic orupţie.  Imediat
după flagrant delict, medicul a
fost c ondus  la sediul Parchetu-
lui de pe lângă Tribunalul Dolj,
unde proc urorul de c az a dispus
reţinerea sa pentru 24 de ore,
pentru săvârşirea infrac ţiunii de
luare de mită în formă continua-
tă. După o noapte petrecută în
ares t, ieri,  la prânz, Khalil Ha-
ney a fost prezentat Tribunalului
Dolj cu propunere de
arestare preventivă,
însă judec ătorii au
respins  propunerea
procurorilor şi au luat
faţă de medic măsura
obligării de a nu pă-
răsi ţara pentru o pe-
rioadă de 30 de zile.

Aceeaşi “Mărie”, cu altă pălărie
Exact după ac elaşi “scenariu”

s-a organizat, simultan, un alt fla-
grant delict, la Spitalul Orăşenesc
Segarcea. De aici, ofiţerii antico-
rupţie primiseră o plângere că un
alt medic de origine arabă, (însă,
ca şi “colegul” său din Calafat,
c u cetăţenie română),  Barham
Khalil, a cerut ş i a primit 1.000
de lei pentru a efectua o operaţie
de cezariană,  condiţionând inter-
venţia chirurgic ală de primirea

banilor. Povestea cu presupusa
amantă însărcinată care are ne-
voie de c hiuretaj şi discreţia au
costat aici 200 de euro,  însă me-
dicul nu a fos t reţinut în urma
flagrantului delict.

Acesta era şi ieri la muncă, la
unitatea medicală, şi susţine că el
nu a pus mâna pe bani. “A venit la
mine un bărbat, acum două zile, şi
mi-a spus că vrea să îi fac o între-
rupere de sarcină iubitei lui. I-am
zis să vină cu ea la mine, dar a doua
zi a venit singur. Mi-a povestit că
este vorba de amanta lui şi că a
rămas însărcinată. Eu i-am spus să
vină cu ea la mine, să o consult.
Nu am luat nimic. I-am zis să pună
banii pe dulap pentru când vine tâ-
năra pentru chiuretaj, pentru că el
a zis că trebuie să plece în Italia.
Ei oricum îi trebuiau bani pentru
taxă, consultaţie şi poate pentru
materiale sanitare. A lăsat banii aco-
lo şi imediat au intrat procurorii”,
a povestit, ieri, Barham Khalil.

Direc torul Spitalului Orăşe-
nesc Segarcea, Doru Gofiţa, spu-
ne că el n-a primit nici o plânge-
re că medicii de la spitalul pe c are
îl conduce ar cere bani pentru
operaţii.  Doru Gofiţă a declarat
că nu ştie prea multe despre fla-
grant delict, pentru că nu era în
spital atunci când au venit pro-
curorii şi ofiţerii anticorupţie, însă
a mai prec izat că, de când este el
director,  de 8 ani,  nic i un pacient
nu s-a plâns că doctorii spitalu-
lui au cerut bani.

Procurorii Parc hetului de pe
lângă Tribunalul Dolj împreună
cu ofiţer ii antic orupţie continuă
cercetările în ambele c auze, sub
aspectul c omiterii infracţiunii de
luare de mită.

Khalil Haney Spitalul Municipal Calafat

Barham Khalil

Spitalul Orăşenesc Segarcea

Doru Gofiţa



cuvântul libertãþii / 5sâmbãtã, 24 martie 2012 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

În ceea ce priveºte
mecanismul de funcþio-
nare a noului sistem ba-
zat pe tehnologii infor-
matice, s-a stabilit cã
medicul va putea pre-
scrie reþeta direct în for-
mat electronic, datele fi-
ind transmise online cã-
tre farmacie. Apoi, orice
farmacie atunci când in-
trã în sistem, vizualizea-
zã reþeta ºi elibereazã
medicamentul. Asigura-
tul va putea achiziþiona
tratamentul de la farma-
cie doar prezentând actul de
identitate, de pe care farmacis-
tul îi va citi codul personal.

  „Începând cu luna iunie se
preconizeazã trecerea la pre-
scripþia electronicã, adicã la

Începând cu luna iunie a.c., reþe-
tele medicale pe hârtie ar putea de-
veni doar o amintire, lãsând locul
celor în format electronic. Odatã cu
trecerea la acest tip de prescripþie se

aºteaptã o schimbare profundã în
sistemul de sãnãtate, care în Româ-
nia se bazeazã, în momentul de faþã,
aproape în totalitate pe „hârtii
scrise de mânã”.

completarea electronicã a reþe-
telor care vor fi vizibile în siste-
mul informatic al farmaciilor, re-
nunþându-se astfel la reþetele
scrise de mânã. Actualele reþete

tipizate vor dispã-
rea”,  a  precizat
Daniela Gheor-
ghe ,  purtãtor de
cuvânt al Casei de
Asigurãri de Sãnã-
tate Dolj.

Reþete pe suport
de hârtie, doar

în zonele izolate
Pract ic ,  dupã

spusele reprezen-
tanþilor Casei de
Asigurãri de Sãnã-
tate, reþete pe su-

port de hârtie nu vor mai
fi fi acordate decât în zo-
nele izolate, acolo unde
nu se poate accesa siste-
mul.  În cazul în care
medicul nu are conexiu-
ne la Internet atunci când
dã reþeta, o va printa pe
o coalã de hârtie A4. Pe
aceastã reþetã va exista
un cod de bare care va
putea fi citit de scanere-
le farmaciºtilor, reþeta fi-
ind introdusã mai târziu
în sistem.

Printre avantajele pe
care specialiºtii le pre-

conizeazã odatã cu introduce-
rea prescripþiei electronice se
numãrã creºterea gradului de si-
guranþã a tratamentului ºi redu-
cerea riscului de complicaþii
prin evitarea erorilor de pre-
scriere ºi acurateþea informa-
þiei. De asemenea, noul sistem
ar putea permite monitorizarea
cu atenþie a consumurilor, asi-
gurând astfel o eficientizare a
cheltuirii banului public pe me-
dicamente. Reþetele în format
electronic vor permite ºi o mai
bunã predictibilitate a consumu-
lui de medicamente.

La nivelul judeþului Dolj, în
anul 2012, bugetul pe medica-
mente reprezintã 34% din bu-
getul pentru asistenþã medica-
lã al judeþului.

RADU ILICEANU

Preºedintele Consiliului Jude-
þean, Ion Prioteasa, a transmis
un mesaj poliþiºtilor doljeni cu
ocazia împlinirii a 190 de ani de
la înfiinþarea Poliþiei Române.
Acesta a afirmat cã Poliþia Ro-
mânã a cunoscut, în istoria sa
de 190 de ani,  foarte multe
t r a n s f o r m ã r i ,
urmând pas  cu
pas destinul þãrii
noastre, însã în
mod meritat, dar
ºi cu  multe sa-
crificii, s-a afir-
mat între cele mai
importante insti-
tuþii ale statului.

“Poliþiºtii dol-
jeni acordã o im-
portanþã deosebi-
tã asigurãrii ordi-
nii ºi liniºtii publi-
ce ,  rezul ta te le
muncii lor regã-

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa:

sindu-se în încrederea de care
se bucurã aceastã instituþie.
Pentru întreaga activitatea de-
pusã, vreau sã felicit, în nume-
le meu ºi al Consiliului Judeþean
Dolj, comanda Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului, instituþie
care, aºa cum ne-o aratã indi-

catorii statistici, a reuºit sã di-
minueze fenomenul infracþional
ºi sã redea cetãþeanului încre-
derea în supremaþia legii. O per-
formanþã cu atât mai lãudabilã
cu cât ultimii ani au fost foarte
dificili, marcaþi de disponibili-
zãrile din sistem ºi de reduce-
rea salariilor. Consiliului Jude-
þean Dolj a sprijinit ºi va susþi-
ne ºi pe viitor activitatea poli-
þiºtilor doljeni, parteneriat insti-
tuþional care se realizeazã ºi prin
intermediul Autoritãþii Teritoriale
de Ordine Publicã. La ceas ani-
versar, doresc sã urez în nume-
le meu ºi al instituþiei pe care o
reprezint, Consiliul Judeþean
Dolj, succes în întreaga activi-
tatea profesionalã, împliniri în
plan personal, precum ºi cele
mai sincere gânduri de sãnãtate
ºi fericire!  La mulþi ani!”, a
transmis Ion Prioteasa.

MARIN TURCITU

Nu este vorba de o do-
naþie de campanie electo-
ralã, cu poate v-aþi imagi-
nat. Pachetele cu orez sunt
distribuite gratuit, din sto-
curile comunitãþii europe-
ne, în cadrul programului
P.E.A.D. 2011, anumitor
categorii de persoane. Pri-
mãria Craiova, prin Direc-
þia de Asistenþã ºi Protec-
þie Socialã din subordine, a
anunþat cã sunt aºteptate sã

ridice acest aliment persoanele cu handicap grav ºi ac-
centuat, adulþi ºi copii, aflate pe listele comunicate de
Consiliul Judeþean Dolj, precum ºi beneficiarii de venit
minim garantat. Distribuirea se va face în zilele de marþi,
miercuri, joi ºi vineri, între orele 8.30 ºi 15.00, la depozi-
tul organizat în incinta Regiei Autonome de Transport
Craiova – Secþia 2 Depou Tramvaie, care este situat pe
bulevardul “Dacia” nr. 3-5. Data-limitã este 30 martie a.c..

LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Craiova
împarte orez

Efective ale Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj, aflate în patru-
lare pe raza localitãþii Tãl-
paº, în zona parcului pe-
trolier “Dealul Vârtejului”,
au surprins în flagrant de-
lict, joi seara, în jurul orei
22.00, doi bãrbaþi care tã-
iau o þeavã din fier. Jan-
darmii i-au oprit pe cei doi,
i-au legitimat, constatând
cã se numesc Gheorghe

Vãduva, în vârstã de 34 de ani, ºi Cristian Perca, de 31
de ani, ambii din localitatea Tãlpaº. “În urma primelor
verificãri a rezultat cã persoanele în cauzã au reuºit sã
taie o þeavã aparþinând OMV Petrom, folositã în trecut
pentru injectarea sondei, pe care au secþionat-o în patru
bucãþi, asupra lor fiind gãsite o cazma, un bomfaier ºi
trei pânze de bomfaier, instrumente ce au fost folosite
pentru sãpare ºi tãierea fierului. Cei în cauzã au declarat
cã intenþionau sã foloseascã þeava la domiciliu, pentru
diverse lucrãri. Pe numele celor doi bãrbaþi au fost în-
tocmite actele premergãtoare de constatare sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de furt calificat ºi urmeazã sã
fie înaintate organelor competente pentru soluþionare”,
a precizat lt. Ion Þapu, ofiþer de presã al IJJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Prinºi la furat de þevi

Jandarmii din cadrul In-
spectoratului de Jandarmi
Judeþean (IJJ) Dolj s-au în-
tâlnit, joi, cu elevi din clasa
a XII-a de la Liceul Teore-
tic „Tudor Arghezi” din Cra-
iova, în cadrul unei acþiuni
educativ-preventive, în ve-
derea creºterii gradului de
siguranþã civicã în zona in-
stituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar. Jandarmii le-
au împãrþit materiale infor-

mative ºi au discutat cu elevii, promovarea unui compor-
tament civic bazat pe respect reciproc, dezvoltarea com-
portamentelor non-violente, prevenirea delincvenþei juve-
nile, prevenirea consumului de droguri, dar ºi cunoaºterea
legislaþiei în domeniul respectãrii ordinii ºi liniºtii publice
fiind principalele mesaje transmise celor prezenþi. Cadrele
IJJ Dolj desfãºoarã asemenea activitãþi prin programele
proprii de acþiune „Fii conºtient de riscurile consumului
de droguri” ºi „Sã exmatriculãm violenþa”, precum ºi în
baza parteneriatelor educaþionale încheiate cu instituþii de
învãþãmânt preuniversitar din Craiova ºi din judeþ.

CARMEN ZUICAN

Jandarmii, la întâlnire cu
elevii de la “Tudor Arghezi”
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Partea bulgarã a avansat ºi un
termen pentru finalizarea întregii
construcþii al celui de-al doilea
pod peste Dunãre, dupã cel de la
Giurgiu – noiembrie 2012. Minis-
terul bulgar al Transporturilor a
anunþat, la 3 februarie a.c., cã
podul va fi finalizat pânã la sfâr-
ºitul lunii noiembrie 2012, în con-
diþiile în care Parlamentul bulgar
a votat aprobarea mãsurilor lua-
te de ministrul de resort, Ivailo
Moskovski, în ultimii doi ani, cu
scopul de a asigura finalizarea

Romtelecom este primul operator din Ro-
mânia care pune la dispoziþia clienþilor sãi o
Reþea demonstrativã de Colaborare Video,
care constã într-o reþea de sãli, special confi-
gurate ºi echipate, din hoteluri bine cotate din
mai multe oraºe ale þãrii. În aceste locaþii,
companiile cu filiale în aceste oraºe pot orga-
niza întâlniri folosindu-se gratuit de serviciul
de video-conferinþã pus la dispoziþie de com-
panie. Reþeaua de Colaborare Video este o
soluþie uºor de utilizat, asigurând stabilitate ºi
calitate comunicãrii. Serviciul este gratuit la
acest moment ºi le permite clienþilor sã facã
economii semnificative în ceea ce priveºte
serviciile de transport ºi logistice.

Noul model Mazda CX-5 a primit în ca-
drul testelor de siguranþã realizate de Insu-
rance Institute for Highway Safety (IIHS)
în SUA calificativul “Top Safety Pick” 2012,
cel mai ridicat posibil. Sistemul de evaluare
IIHS include: test pentru impact frontal la o
vitezã de 64 km/h (40 de mile/h), test de
impact lateral la o vitezã de 50 km/h (31
mile/h), test de impact din spate la 32 km/h
(20 mile/h) ºi testarea rezistenþei plafonu-
lui. Comportamentul urmãrit prin interme-
diul acestor teste este ulterior cotat cu “Bun”,
“Acceptabil”, “Mediocru” sau “Slab”, luân-
du-se în considerare deformarea vehiculu-
lui ºi performanþele echipamentelor de sigu-
ranþã. Un autovehicul primeºte cotaþia Top
Safety Pick dacã obþine scorul “Bun” la toa-

Câºtigul salarial mediu net lunar ar putea
creºte cu 4,2% în acest an, ajungând pânã
la 1.540 lei, conform Prognozei interimare
de primãvarã publicatã de Comisia Naþiona-
lã de Prognozã. Astfel, câºtigul salarial me-
diu brut ar putea consemna o creºtere de
4,5%, pânã la 2.117 lei. În acest context,
câºtigul salarial real va înregistra un avans
de 1,2%. Potrivit Agerpres, la sfârºitul aces-
tui an, rata ºomajului BIM, conform criterii-
lor Biroului Internaþional al Muncii (BIM),
se va situa la 7,1%, iar numãrul de ºomeri
BIM va ajunge la 703.000 persoane, în scã-
dere faþã de estimãrile referitoare la anul 2011,
care indicã 720.000 de ºomeri BIM. Pe de
altã parte, Comisia Naþionalã de Prognozã
estimeazã o inflaþie de 3,5% în 2012, în creº-

Spaniolii de la compania de con-
strucþii FCC au anunþat, în urmã cu
douã zile, cã au ridicat ºi ultimul pi-
lon, înalt de 44 de metri, la podul
Vidin-Calafat. Potrivit Novinite, ur-
meazã lucrãrile la platformã, la cãi-

le rutiere ºi feroviare. La sfârºitul
lunii februarie, podul Vidin-Calafat
era finalizat în proporþie de 72%,
în timp ce infrastructura adiacentã
de pe teritoriul Bulgariei era reali-
zatã în proporþie de 88%.

podului între Vidin (Bulgaria) ºi
Calafat (România).
Un sfert de milion de euro
pentru finalizarea proiectului

Podul Calafat-Vidin va avea o
lungime de aproximativ 2 kilo-
metri, douã benzi rutiere pe sens,
o linie de cale feratã, douã tro-
tuare ºi o pistã pentru bicicliºti.
Costul construcþiei podului, care
pânã în anul 2011 era estimat la
circa 225 de milioane de euro, se
va ridica cel mai probabil la pes-

te 250 de milioane de euro pânã
la finalizarea proiectului. 70 de
milioane sunt asigurate prin pro-
gramul ISPA, grant al Fondului
de Coeziune, alte 70 de milioane
sunt acordate de Banca Europea-
nã de Investiþii sub formã de îm-
prumut, bugetul de stat al Bulga-
riei asigurã 60 de milioane, ban-
ca germanã de dezvoltare KfW
(Kreditanstalt fur Wiederaufbau)
acordã 2 milioane de euro sub
formã de ajutor ºi 18 milioane sub
formã de împrumut, iar Agenþia

Francezã de Dezvoltare – un aju-
tor de 5 milioane de euro. Finan-
þarea accesului de pe malul ro-
mânesc este asiguratã de Uniu-
nea Europeanã, prin programul
ISPA, cu 34 de milioane de euro,
ºi de bugetul de stat al României,
cu 33 de milioane de euro.

În momentul de faþã, Româ-
nia ºi Bulgaria sunt legate de un
singur pod pe toatã lungimea por-
þiunii comune a Dunãrii – 470
km. Acesta se aflã între Giurgiu
ºi Ruse ºi a fost inaugurat în
anul 1954.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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tere uºoarã faþã de o majorare de 3,14% a
preþurilor de consum în 2011.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

te cele 4 teste. Noul SUV Mazda CX-5 este
primul dintre modelele de nouã generaþie ale
constructorului, care integreazã tehnologiile
SKYACTIV prin trenul de rulare, structura
caroseriei ºi ºasiu, precum ºi noua temã de
design “KODO – Sufletul miºcãrii”.

MARGA BULUGEAN

Romtelecom Business Solutions a lansat Reþeaua de Colaborare
Video (Video Collaboration Network), o nouã soluþie pentru seg-
mentul business care permite companiilor sã organizeze gratuit
întâlniri video între zone diferite ale þãrii, fãrã a fi nevoite sã su-
porte costuri legate de transport, cãlãtorii sau achiziþii de echipa-
mente. Reþeaua de Colaborare Video este disponibilã gratuit pânã
la sfârºitul lunii august, ca proiect-pilot.

“Ca lider al pieþei de business, Romtele-
com Business Solutions cautã în permanenþã
noi modalitãþi de a-ºi ajuta clienþii sã îºi con-
ducã mai bine afacerile. Estimãrile noastre aratã
cã, folosind Reþeaua demonstrativã de Cola-
borare Video, o companie poate economisi
pânã la 30% din costuri atunci când sunt or-
ganizate evenimente care presupun cãlãtorii
în þarã, de exemplu. Cum avem la rândul nos-
tru de administrat o afacere, înþelegem cât de
important este sã fii rapid, agil ºi eficient. La
acest lucru ne-am gândit când am dezvoltat
aceastã soluþie care nu implicã nici un fel de
investiþie din partea companiilor cu excepþia
încrederii pe care ne-o acordã. Credem cã
viitorul tuturor comunicaþiilor va fi video”, a
declarat George Makowski, director executiv
comercial, Segment Business, Romtelecom.

Colaborare cu Polycom
Reþeaua este construitã în colaborare cu

Polycom, lider global în ceea ce priveºte so-
luþiile  bazate pe standarde unificate de co-
municaþii (UC) pentru tele-prezenþã, video ºi
voce prin  Platforma Polycom® RealPresen-
ce®, Romtelecom fiind singura companie din
România care deþine o certificare Polycom
Gold Partner ºi care are capacitatea de a oferi
o gamã completã de instrumente ºi servicii
de colaborare video: web, personal, de tip salã
ºi tele-prezenþã.  Clienþii business pot progra-
ma o sesiune gratuitã pentru a testa Reþeaua
de Colaborare Video, contactând reprezen-
tantul Romtelecom care se ocupã de relaþia
cu compania sau scriind la adresa
video.collaboration@romtelecom.ro.

MARGA BULUGEAN

Romtelecom este prima alegere pen-
tru peste 1.000 de mari companii ºi
pentru zeci de mii de IMM-uri, care
se bazeazã pe Romtelecom Business
Solutions ca furnizor principal de so-
luþii de comunicaþii ºi IT. În plus, Rom-
telecom este lider de piaþã pe segmen-
tele de voce fixã, servicii de date ºi in-
ternet de bandã largã pentru afaceri,
dupã lansarea cu succes a mai mul-
tor servicii ºi campanii în aceastã
zonã, poziþionând Romtelecom ca su-
porter al companiilor româneºti.
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Premiera elevilor cu performan-
ţă a devenit deja t radiţie a Colegiu-
lu i Naţional „Fraţ ii Buzeş ti”, fiind
nu numai o recompensă, ci ş i o mo-
dalitate de a-i stimula în  timpul anu-
lu i şcolar. « În fiecare an, înainte de
faza naţională se face premierea
olimpicilor, a profesorilor şi a  elevi-
lo r. În comparaţie cu anul trecu t,
numărul p remiilo r şi menţ iunilo r
es te mai mic, pen tru că s-au  acor-
dat mai pu ţine locuri I, II şi III. La
unele discipline a fost numai câte
un  premiu, iar număru l de menţiuni
a fost  redus  cu 10% din numărul
participanţilo r. Cu toate acestea, am
reuşit  să avem cu  10 candidaţi mai
mult la fazele naţionale. Avem 64 de
calificaţi, 56 de premii I, 46 de pre-
mii II, 37 de premii III, 3 p remii spe-
ciale şi aproximativ 159 de menţ i-
uni. Prin urmare, ş i „recolta” de anul
acesta es te foarte bogată. Pent ru
as ta vă felicit pe to ţii profesorii şi
elevii, dar ş i pe părinţii voştri care
v-au creat condiţii să învăţaţi şi să
ob ţineţi rezultate foarte bune», au
fost cuvin tele de încurajare rostite
de Zamfirică Petrescu, directorul
co legiulu i.
Recompensă în funcţie
de premii

Răsplata pentru elevi a fost în
funcţie de număru l premiilor. As t-
fel, pentru  o calificare la  naţ ională
s-a acordat  suma de 100 lei, pre-

Pagină realizată de CARMEN RUSAN

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” –
pepinieră a performanţei

301 premii la olimpiadele din acest an şcolar
Zi festivă, ieri, la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Au

fost premiaţi elevii şi dascălii cu performanţe la olimpiadele derulate
de la începutul anului şcolar. Rezultatele sunt răsunătoare: s-au obţi-
nut nici mai mult, nici mai puţin de 301 premii, iar 64 de elevi s-au
calificat la fazele naţionale. Olimpicii au fost recompensaţi cu bani şi
diplome, înmânate de doi dintre absolvenţii de renume ai colegiului –
prof. univ. dr. Irinel Popescu şi prof. univ. dr. Radu Constantinescu.

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Cra-
iova a fost premiat de Colegiul Naţional „Sfân-
tul Sava” din Bucureşti pentru proiectul „Co-
legii centenare”. Premiul a constat într-o di-
plomă şi o recompensă de 1.200 de lei, bani
care au fost utilizaţi pentru achiziţionarea unui
aparat foto digital. De asemenea, eleva Cris-
tiana Dimulescu a fost premiată tot de cole-
giul bucureştean cu suma de 300 de lei „pen-
tru contribuţii şi rezultate de excepţie în do-
meniul educaţional”.

miul I la judeţeană a îns emnat alţi
100 de lei, premiul al II-lea –  80 de
lei, p remiul al III-lea a fos t de 70 de
lei, premiul pentru calificarea la olim-
piadele in ternaţionale a fost de 400
de lei. Fondul de p remiere a fost
asigurat de Fundaţ ia „Fraţii Bu-
zeşti” şi s-a ridicat la valoarea de
22.000 de lei. 31 de elev i o limpici ai

co legiului s-au remarcat  prin per-
fo rmanţe la mai multe dis cipline şi
premiile s-au acumulat, astfel că cea
mai mare s umă acordată unui elev
a fost de 600 de lei. Prin aceste re-
zu ltate, „«liceul continuă s ă rămâ-
nă o emblemă a Craiovei, o  emble-
mă a şco lii naţ ionale pen tru că,

practic, „Buzeşt iu l” a fos t în to t-
deauna în  elita liceelor naţionale
şi cont inuă să rămână aşa», după
cum a subliniat prof. un iv. d r. Iri-
nel Popescu.
De trei ori olimpic la clasa a VI-a

Drumul elevilor către succes este
desch is de cadrele didactice de la
clasă. Succesul poate fi cunoscut de

la vârste fragede. Este ş i cazul lui
Ciprian Ştefan, elev în clasa a VI-a.
În  acest  an ş colar s-a calificat la
Olimpiada Naţ ională de  Informati-
că, dar a obţinut menţiune atât la
Fizică, cât şi la Matematică.

A început să facă performanţă de
când a ajuns  la Coleg iul Naţional
„Fraţii Buzeşti”. „M-am transferat de
la o şcoală de cartier modestă, în cla-
sa a V-a. M-am pregătit cu profeso-
rii de la clasă şi am obţ inut aceste
premii. Mă gândes c să part icip  şi
anul şcolar următor...” a precizat Şte-
fan Ciprian. Deşi este la o vârstă fra-
gedă, elevu l îşi face planuri să ur-
meze liceul la profil de Matemat ică-
Informatică – intensiv.
Liceenii îşi aleg olimpiadele
naţionale la care vor participa

Performanţe multiple s-au  obţ i-
nut  şi la liceu . Mihnea Găman, e lev
în clas a a XI-a, a obţinut premiul al
II-lea la Fizică, premiul al III-lea la
Limba eng leză ş i la Ştiinţele Pămân-
tului ş i premiul I la  Economie. A de-
pus  o muncă asiduă. „Participarea

la patru olimpiade nu înseam-
nă să înveţi doar la patru dis-
cip line, pentru că Ştiin ţele  Pă-
mântulu i, o limpiada la care am
obţinu t locul al III-lea ş i m-am
calificat la naţională, include
patru materii: Geografie, Chi-
mie, Biologie şi Fizică”, spu-
ne elevul. În urma rezultatelor,
a obţinut calificări la faza na-
ţională pentru Şt iin ţe ale Pă-
mântulu i, Fizică şi Economie.
La faza naţională de la Fizică
nu poate participa, pen tru că
s e s uprapune cu  cea de la
Ştiinţele Pământulu i.

Vis u l lu i Mihnea este s ă
plece în America să îşi facă o
carieră în  domeniul Ştiinţelor
Pământului sau  al Medicinei.
La toamnă va aplica pen tru
una dintre un iversităţile ame-
ricane, până atunci însă se va
pregăt i pen tru a-şi îmbogăţi
palmaresul premiilo r.

 Pe aceeaş i lin ie de succes
se află şi Mircea Dan Mirea,
elev în clasa a IX-a, care a ob-
ţinut  p remiul al III-lea la Fizi-
că, p remiu l al II-lea la Ştiinţe-
le Pământulu i, premiul I la  Bi-
olog ie şi menţ iune la Limba engle-
ză. Şi el este calificat pen tru naţio-
nală la  p rimele t rei d is cip line. Cel
mai important  premiu pentru  el este
cel de la Bio logie, dar in ten ţionea-
ză s ă participe ş i la Olimpiada de
Şt iin ţe ale Pământu lui. Pen tru  ace-
eaşi olimpiadă se va pregăti şi ele-
va Elena Dobrica, din clasa a X-a,
care va participa şi la Olimpiada
Naţională de Chimie, pent ru care
se pregăteşte intens. „La labora-
to r muncesc cinci o re pe zi, dar lu-
crez şi acas ă”, ne dezvăluie Elena.
Adolescen ta s-a calificat ş i la faza
naţională a Olimpiadei de Fizică,
dar a renunţat  la  part icipare pen-
tru că se suprapune cu  Chimia, o
dis ciplină pe care o va fo losi în for-
marea carierei.
Profesori răsplătiţi
pentru performanţele elevilor

Pentru rezultatele elev ilo r, con-
ducerea co legiu lu i a  recompens at
şi cadrele d idact ice. Au fost pre-
miaţi, as tfel, profesorii care au elevi

calificaţ i la faza naţ ională a o lim-
piadelor şco lare atât în anul şco-
lar 2010-2011, cât  ş i în 2011-2012.
Pe lista p remianţilo r s -au aflat 22
de dascăli: Claud ia Balaci – Isto-
rie, Mihai Brânduş oiu – Chimie,
Tina Călin  –  Socio-umane, Corne-
lia Cerăceanu – Chimie, Mihaela
Curcan – Geografie, Delia Dafina
– Limba germană, Nicuş or Dimie-
ru  –Geografie, Marinela Dochia –
Informatică, Ioana Drăguţ  – Geo-
grafie, Maria Ionescu  –  Matemat i-
că, Aurelia Mihăilă – Bio log ie, Ion
Nanu  –  Matemat ică, Marius  Ni-
co li – In formatică, Oprea Pandia –
Is to rie, Angela Petres cu – Limba
lat ină, Zamfirică Pet rescu, Roş u
Vasile – Fizică, Genelia Pet res cu  –
Biologie, Argen tina Popa – Limba
română, Dorina Popi –  Limba fran-
ceză, Doina Riza –  Limba franceză,
Oana Şerban –  Fizică şi Lucian Tu-
ţescu –  Matemat ică. Premiul pen-
tru aceste cadre didactice a fost
de 100 de lei pent ru  primul elev şi
50 de lei pentru fiecare alt  o limpic.

Mircea Dan Mirea

Mihnea Găman
Raluca Călinoiu

Premiul I - Limba română



8 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 24 martie 2012actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Încã de la cãlcarea primei porunci dum-
nezeieºti de cãtre Adam ºi Eva, care a dus la
izgonirea lor din rai, Dumnezeu le-a fãgã-
duit acestora cã, la plinirea vremii, le va tri-
mite un Mântuitor, lor ºi urmaºilor lor. De
atunci, Dumnezeu a reînnoit mereu aceastã
fãgãduinþã prin proorocii Sãi, care nu nu-
mai cã nu au fost ascultaþi, dar au fost uciºi
pânã la ultimul. Acum 2000 de ani, din înal-
tul cerului, Arhanghelul Gavriil i-a apãrut
Fecioarei Maria în toatã strãlucirea lui înge-
reascã ºi i-a vestit cã “plinirea vremii” sosi-
se. Ziditorul a toate a ales-o sã-I fie mamã
Mântuitorului fãgãduit omenirii, care nu era
altul decât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.

Dumnezeu-Tatãl a ascuns planul Sãu
de mântuire a lumii nu numai de satana, ci
chiar ºi de puterile cereºti, încredinþând
aceastã tainã numai unuia dintre slujitorii
sãi, marelui Arhanghel Gavriil. Acesta a fost
trimis sã descopere “taina Regelui”, cum
numeºte Sf. Ioan Gurã de Aur marea mi-

Buna VestireBuna VestireBuna VestireBuna VestireBuna Vestire
Dintre toate sãrbãtorile închinate Maicii

Domnului, Buna Vestire este cel mai timpu-
riu confirmatã în documente ºi doar ea are
la bazã un eveniment istoric, consemnat în
Sf. Scripturã de evanghelistul Luca. Celelal-
te praznice se bazeazã pe fapte din viaþa
Maicii Domnului pãstrate de Sf. Tradiþie, dar
de care Evangheliile canonice nu pomenesc
nimic.  Ca acest eveniment sã rãmânã viu în

inimile creºtinilor, încã din secolul al IV-lea
sau al V-lea, la Nazaret s-a zidit o bisericã
pe locul casei în care Fecioara Maria a pri-
mit de la înger vestea cã va naºte dumneze-
iescul Prunc. Aºadar, începând cu prima ju-
mãtate a secolului al V-lea, în fiecare an, la
25 martie, Rãsãritul creºtin (excepþie fãcând
armenii) prãznuieºte Buna Vestire, adicã ves-
tea întrupãrii Fiului lui Dumnezeu.

nune a întrupãrii Domnului. O tainã ce poate
fi înþeleasã numai prin credinþã, nu prin
raþiune, ºi în faþa cãreia trebuie sã te pleci
cu cutremur. ªi la cine a fost trimis Arhan-
ghelul Gavriil? “Cãtre o fecioarã logoditã
cu un bãrbat care se chema Iosif, din casa
lui David; iar numele fecioarei era Maria”,
ne spune evanghelistul Luca. Fiindcã printr-
o fecioarã trebuia sã vinã Mântuitorul lu-
mii. “ªi intrând îngerul la ea i-a zis: Bucu-
rã-te, ceea ce eºti plinã de har, Domnul este
cu tine. Binecuvântatã eºti tu între femei!
Iar ea, vãzându-l, s-a tulburat de cuvântul
lui ºi cugeta în sine ce fel de închinãciune
poate sã fie aceasta?”

Fecioara Maria s-a spãimântat ca un co-
pil la vederea îngerului, ºi tot ca un copil s-
a mirat de închinarea lui. Marele Gavriil vã-
zând-o rãscolitã de gânduri, s-a grãbit sã o
liniºteascã grãind: “Nu te teme, Marie, cã
ai aflat har la Dumnezeu”. “Iatã, vei lua în
pântece ºi vei naºte fiu ºi vei chema nume-

le lui Iisus. Acesta va fi mare ºi Fiul Celui
Preaînalt se va chema”. Primind înalta so-
lie cereascã, Fecioara Maria l-a întrebat pe
înaripatul oaspete: “Cum va fi aceasta, de
vreme ce eu nu ºtiu de bãrbat?” În cuvin-
tele ei nu trebuie sã vedem neîncredere, ci
o desãvârºitã nevinovãþie, ne spun Sf. Pã-
rinþi. Pentru cã dacã ea s-ar fi îndoit de
cuvântul lui Dumnezeu, aºa cum a fãcut
Zaharia când i s-a dat vestea naºterii Sf.
Ioan Botezãtorul, ar fi primit ca ºi acesta o
pedeapsã. Întrebãrile adresate îngerului ºi
de Zaharia, ºi de Fecioara Maria sunã la
fel, dar inimile lor nu sunt la fel. Iar Dum-
nezeu ºtim cã se uitã la inima omului.

Ce i-a rãspuns îngerul Fecioarei? “Du-
hul Sfânt se va pogorî peste tine ºi puterea
Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea ºi
Sfântul care se va naºte din tine Fiul lui
Dumnezeu se va chema”. Dupã aceste în-
credinþãri, Fecioara Maria acceptã smeritã
taina cu adevãrat mare pentru toatã creºti-

nãtatea: “Iatã roaba Domnului. Fie mie dupã
cuvântul tãu!” ªi odatã rostit acest “Fie!”,
prin venirea Duhului Sfânt, în pântecele Fe-
cioarei s-a zãmislit Fiul lui Dumnezeu, Mân-
tuitorul Iisus Hristos.

Astfel, “taina cea din veac ascunsã ºi de
îngeri neºtiutã”, pe care Arhanghelul Ga-
vriil a fost trimis sã o descopere, n-a fost
doar cuvânt, ci a fost faptã, aºa cum este
orice cuvânt al lui Dumnezeu.

“Iatã, Fecioara va lua în pântece ºi va
naºte Fiu”, a spus Domnul prin profetul Isaia.
ªi, iatã, Dumnezeu a zis ºi a fost aºa!

ELENA DONDONEAÞÃ

Sãptãmâna aceasta, reprezen-
tanþii Penitenciarului Craiova au
anunþat cã pun la dispoziþie for-
þã de muncã specialã – deþinuþi,
pe perioadã de timp determina-
tã, între o lunã ºi un an, în con-
diþii avantajoase ºi cu un numãr
variabil de persoane. Asta dupã
ce Administraþia Naþionalã a Pe-
nitenciarelor a creat un cadru
normativ corespunzãtor astfel
încât cei care executã pedepse
privative de libertate sã poatã
desfãºura activitãþi productive în
interiorul ºi în afara locurilor de
deþinere.

Puºcãriaºii pot munci în do-
meniul construcþiilor industriale
ºi civile, rutiere ºi feroviare sau
în agriculturã. De asemenea, cel
mai mare penitenciar din Craio-

Lucrãtori în agriculturã ori în ambalarea confecþiilor textile, muncitori
în construcþii industriale ºi civile, rutiere ºi feroviare – asta pot gãsi în
penitenciare angajatorii care intenþioneazã sã recruteze forþã de muncã

din rândul deþinuþilor.
va oferã ºi servicii de coasere
manualã a încãlþãmintei, de am-
balat confecþii textile sau de fa-
bricare a articolelor de ferone-
rie. Nu în ultimul rând, închisoa-
rea pune la dispoziþie forþã de
muncã pentru producþia de mo-
bilier ºi activitãþi auxiliare ºi pen-
tru munci necalificate aºa cum
ar fi recuperarea deºeurilor ºi re-
ciclarea acestora, lucrãri de cu-
rãþenie, manipulat materiale sau
sãpãturi de ºanþuri.

Paza ºi hrana
sunt asigurate
de închisoare

Printre avantajele accesãrii
forþei de muncã din penitenciar
se numãrã scutirea de la platã a

obligaþiilor faþã de bugetul asi-
gurãrilor sociale de stat sau bu-
getul asigurãrilor de sãnãtate. În
plus, închisoarea este cea care
îºi asumã ca responsabilitãþi
paza ºi hrana persoanelor pri-
vate de libertate. Un beneficiu
este ºi acela cã pe toatã perioa-
da derulãrii contractului este
asigurat un numãr constant de
persoane private de libertate,
atât în interiorul penitenciaru-
lui, cât ºi în exteriorul acestu-
ia. Alte avantaje pot fi conside-
rate asigurarea spaþiilor de na-
tura halelor ce pot fi amenajate
prin amplasarea utilajelor în ve-
derea confecþionãrii produselor,
folosind persoane private de li-
bertate la muncã ºi negocierea
tarifelor în funcþie de comple-
xitatea lucrãrilor efectuate.

„Penitenciarul Craiova îºi
desfãºoarã activitatea în cadrul
comunitãþii  locale având ca
principiu de bazã creºterea gra-
dului de siguranþã a societãþii.
Iar folosirea forþei de muncã
speciale poate asigura cea mai
eficientã soluþie pentru societã-
þile care doresc stabilitate ºi
rentabilitate în activitãþile des-
fãºurate”, a declarat Cãtãlin
Borleanu, purtãtor de cuvânt al
Penitenciarului Craiova.

De asemenea, în interiorul
locului de deþinere, echipele de
lucru, sub supraveghere specia-
lizatã, pot executa lucrãri de
coasere manualã în confecþio-

narea încãlþãmintei din piele, pe
bazã de comandã sau contract.
Pentru a putea implica în acti-
vitãþi practice un numãr cât mai
mare de persoane private de li-
bertate custodiate de peniten-
ciar, se pot amenaja ºi ateliere
de tâmplãrie.

Lipsa unui loc
de muncã,

printre cauzele
de recidivã

Obþinerea unui loc de muncã
este de multe ori ºi un obiectiv
al deþinuþilor. De altfel, princi-
pala necunoscutã pentru mulþi
dintre condamnaþii care ies pe
porþile închisorii dupã ce îºi is-
pãºesc pedeapsa rãmâne cea le-
gatã de posibilitatea de a-ºi gãsi
un loc de muncã. Iar pentru a
evita recidiva este necesar su-
portul, în egalã mãsurã, din par-
tea instituþiilor, a organizaþiilor
neguvernamentale, dar ºi a al-
tor componente ale societãþii.

Anul trecut, deþinuþii de la Pe-
nitenciarul Craiova au ºi parti-
cipat la o bursã a locurilor de
muncã special organizatã pen-
tru ei. În plus, tot sub coordo-
narea celei mai mari închisori
din Oltenia, anul trecut au avut
loc întâlnirea psihologilor ºi
asistenþilor sociali din regiunea
Sud-Vest ºi întâlnirea educato-
rilor coordonatori ai cursurilor
ºcolare din regiunea Sud-Vest.
Totul pentru a pune la punct o
strategie legatã de reinserþia so-
cialã, în primul rând bazatã pe
reintegrarea pe piaþa muncii.

„Diversitatea activitãþilor
desfãºurate cu persoanele pri-
vate de libertate are ca scop cu-
prinderea unui numãr cât mai
mare de deþinuþi în aceste de-
mersuri de formare a unor de-
prinderi de bun cetãþean pentru
toþi aceia care suferã condam-
nãri privative de libertate”, a
mai spus purtãtorul de cuvânt
al penitenciarului.

RADU ILICEANU

Forþã de muncã ieftinã în penitenciarForþã de muncã ieftinã în penitenciarForþã de muncã ieftinã în penitenciarForþã de muncã ieftinã în penitenciarForþã de muncã ieftinã în penitenciarForþã de muncã ieftinã în penitenciarForþã de muncã ieftinã în penitenciarForþã de muncã ieftinã în penitenciarForþã de muncã ieftinã în penitenciar
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Biblioteca Judeţeană “Alexandru
şi Aristia Aman” din Craiova a găz-
duit, ieri, o lansare de carte inedi-
tă. Autoarea, Violeta Mitroi, de loc
din oraşul de pe Dunăre, Calafat,
aflată de mai mulţi ani în America,
a ales să-şi povestească viaţa de-
loc uşoară, în romanul autobiogra-
fic intitulat “Cartea mea”. La eve-
niment au luat parte Sorina Stăi-
culescu, jurnalist independent, şi
Marius Pampu, deţinut şi fost jur-
nalist, care s-au ocupat de corec-
tura şi editarea volumului.

«Povestea acestei cărţi ar putea
constitui chiar ea subiectul unei alte
cărţi. Sorina Stăiculescu este “vi-
novată” pentru că în urmă cu şase
ani a scris un articol despre mine,
pe care doamna Violeta Mitroi l-a

Volumul autobiografic “Cartea mea”,
lansat la Craiova

“Însă aceasta este viaţa – un teatru, iar fieca-
re avem roluri diferite de interpretat. Fiecare din-
tre noi are un rol bine stabilit de Cel de Sus.
Nouă, oamenilor, nu ne rămâne decât să ne iu-
bim unii pe alţii, să ne ajutăm în nevoi, să fim
cât putem de buni unii cu alţii”. (“Cartea mea”,
Violeta Mitroi, Ed. „Revers”, Craiova, 2012)

Sorina Stăiculescu, jurnalist independent şi cea care a aju-
tat-o pe autoare cu publicarea volumuluii “Cartea mea”: “Am
lucrat cu drag la această carte. M-a impresionat povestea doamnei
Violeta Mitroi – un om deosebit. Experienţa dumneaei de viaţă este
absolut incredibilă, a suferit foarte mult, motiv pentru care s-a şi
implicat în mai multe campanii umanitare”.

citit, şi, pentru că a impresionat-o
foarte mult, a luat legătura cu noi.
Este o persoană care ştie să apre-
cieze oamenii. Am încercat să o
ajut cât de puţin am putut. Am fă-
cut corectura la prima mână şi
acest lucru a fost posibil datorită
celor de la Penitenciarul Craiova,
care au acceptat ca eu să mă im-
plic în acest proiect. Pot spune că
sunt primul om care a citit această
carte. Dincolo de faptul că este un
roman autobiografic, cartea este o
radiografie a soc ietăţii româneşti
din perioada postbelică şi până în
zilele noastre», a declarat deţinutul
Marius Pampu, despre care autoa-
rea chiar scrie câteva rânduri în
cartea sa, spunând că “m-am apro-
piat sufleteşte de acest tânăr”.

Violeta Mitroi:
“În timp ce scriam plângeam”

De ce lansarea volumului “Car-
tea mea” a fost una inedită? Pentru
că autoarea nu a fost prezentă la
eveniment, ea vorbind din America
despre lucrare prin intermediul te-
lefonului. În paginile volumului
“Cartea Mea”, apărut la Editura
„Revers”, autoarea vorbeşte deschis
despre viaţa ei plină de încercări
dureroase pe care a reuşit să le de-
păşească cu ajutorul celor dragi şi
al lui Dumnezeu, oferind astfel un
exemplu celor care, depăşiţi de eve-
nimente şi cuprinşi de disperare,
renunţă la luptă uitând că până la
urmă viaţa este cel mai frumos dar
şi trebuie trăită şi în momentele ei
de glorie, cât şi în cele de suferinţă.
«De unde a pornit această dorinţă

de a scrie o carte? Mereu le poves-
team copiilor despre greutăţile prin
care am trecut, ei m-au sfătuit şi
mi-au dat c urajul să aşez toate în-
tâmplările în paginile unei cărţi.
Aşa a luat naştere “Cartea mea”.
În timp ce scriam plângeam, toa-
te amintirile îmi treceau prin faţa
ochilor, toate greutăţile... În urmă

cu c âteva săptămâni,  atunci când
am primit cartea prin poştă, am
avut emoţii, am plâns  citind-o şi
nu am mai lăsat-o din mână până
la miezul nopţii, atunci când am
ajuns la ultima filă», a povestit Vio-
leta Mitroi despre romanul auto-
biografic.

ALINA DRĂGHICI

“…mama ei de Tranziţie!?!” –
premieră la cinema “Modern”

Craiovenii sunt aşteptaţi, luni seara, la premiera filmului
“…mama ei de Tranziţie!?!”, considerat o comedie  amară,
inspirată din atmosfera acestor vremuri constrânse de criză.
Pe covorul roşu sunt aşteptaţi actorii Nae Lăzărescu, Vasile
Murariu, Mihai Bisericanu Valentin Mihali şi Vasile Popa.

Filmul “…mama ei de Tranzi-
ţie!?!” este regizat de Cristina Ni-
chitus, după un scenariu de Bog-
dan Ficeac, şi produs în studiouri-
le “Paradox Film”. Din distribuţie
fac parte Cecilia Bârbora,  Mihai
Bisericanu, Valentin Mihali, Vasile
Muraru, Gabriel Spahiu, Laura Va-
siliu, Valentin Teodosiu,  Andreea

Măc elaru,  George Alexan-
dru, Vasile Popa, Ion Parea,
Alexandra Velniciuc, Ştefan
Velniciuc, Nae Lăzăresc u,
Dan Helciug, Marius Rizea.

Lungmetrajul es te, de
fapt, o c omedie amară de-
spre tranziţie, acţiunea f i-
ind plasată în Buc ureştiul

ac tual. “Este o comedie amară şi
veselă despre tranziţie, cu mag-
naţi, bodyguarzi ş i pseudo-ra-
cheţi ori întreprinzători faliţi şi
prieteni de şpriţ, în permanentă
căutare de afaceri eşuate.  De la
o vilă de lux la un apartament de
bloc muncitoresc,  de la vânzătoa-
rea buticului din colţ la Nelu c a-

loriferis tul şi omul de la Radet,
ori la terasa dintre blocuri, unde
se odihnesc la o halbă de bere,
înainte de şpriţul recişor,  cei trei
prieteni: Bazil – naşul, fost sindi-
calist, acum pus pe liber, Marc el
– fost boxer, ex-soţul Getei şi Sil-
viu – un pictor  necunosc ut.  O
lume în tranziţie, cu personaje,
cupluri ş i prieteni de tranziţie,  o
tranziţie abulică, cu apucături şi
obiceiuri ce conduc către „întâl-
nirea explozivă” din final”,  se
spune în sinops is-ul f ilmului.
Dacă v-am convins , sunteţi aş-
teptaţi la cinema “Modern”,  luni,
23 martie,  de la ora 18.30.

LAURA MOŢÎRLICHE

Soţia poetului Grigore Vieru
vine la Craiova

Raisa Vieru, soţia regretatului
poet Grigore Vieru, este printre in-
vitaţii de onoare care se vor depla-
sa, săptămâna viitoare, la Craiova,
pentru a participa la Ziua Basara-
biei şi Bucovi-
nei, sărbătoare
organizată, şi în
acest an, de Pri-
măria Craiova.
Alături de
ac eas ta vor fi
prezenţi şi oa-
meni de cultură
apreciaţi, prin-
tre care acade-
micianul Mihai
Cimpoi şi isto-
ricii literari Ni-
colae Dabija şi
Victor Crăciun. Spectacolul se in-
titulează „Cântând româneşte!” şi
va avea loc miercuri, 28 martie, cu
începere de la ora 17.00, la Teatrul

Liric „Elena Teodorini”. Pe scenă
se vor afla Corul şi Orchestra Liri-
cului craiovean, sub conducerea
muzicală a lui Florian George Zam-
fir, Ansamblul Folcloric „Maria Tă-

nase”, precum
şi interpreţi iu-
biţi ai muzic ii
populare – Sava
Negrean Bru-
daşc u şi prof.
Ioan Berci (ta-
ragot), Niculina
Stoic an,  Alla
Bogdan, Maria-
na Ionescu Că-
pitănescu, Con-
stantin Encea-
nu, dansatorii
An sa mb lu lu i

„Maria Tănase” (coregrafia: Ionel
Garoafă). Intrarea va fi liberă, în
limita locurilor disponibile.

LAURA MOŢÎRLICHE

Bechet: In memoriam Mitre Arambaşa
Liceul Teoretic din Bechet a găzduit, re-

cent, lansarea cărţii „In memoriam Mitre
Arambaşa”, coordonată de prof. Ile ana
Costa şi prof. Dumitru Duţă. După cum
mărturisesc autorii, „lucrarea este un oma-
giu adus memoriei eseistului şi prozatorului,
omului pasionat de arheo-
logie şi c ercetare Mitre
Arambaşa,  trăitor în Be-
chetul Doljului, între anii
1924-2004, participant ac-
tiv la viaţa culturală şi spi-
rituală a localităţii, judeţu-
lui şi ţării, om care s-a de-
dicat trup şi suflet atât me-
seriei pe care a avut-o, cât
ş i creaţiei literare.  Este
încă o dovadă vie a preţui-
rii de care s-a bucurat de-a lungul vieţii sale
din partea semenilor, intelectualilor, nume-
roşilor prieteni şi tuturor celor care au venit
în contact cu el sau cu creaţia sa”. La lan-

sare au participat elevi, profesori, oameni
de cultură, scriitori, cu acelaşi prilej acor-
dându-se diplome de merit câtorva dintre par-
ticipanţii la manifestare.

Din septembrie 2009, muzeul din Bechet –
care a luat fiinţă la sfârşitul anilor ’60 – poartă

numele lui Mitre Arambaşa,
de strângerea obiec telor
care, în timp, şi-au găsit lo-
cul aici, preocupându-se, la
începuturi, profesorul de Is-
torie Paul Bălă, apoi Mitre
Arambaşa, muzeograful
Mircea Năstase şi profeso-
rul Gheorghe Boaghe. De alt-
fel, Mitre Arambaşa era re-
cunoscut ca un pasionat co-
lecţionar de obiecte vechi şi

fotografii cu localnici care participaseră la cel
de-Al Doilea Război Mondial, mare parte din
ele donând-o muzeului.

MAGDA BRATU

„Dănilă Prepeleac”, pe scena Teatrului Liric
Artiştii Tea-

trului pentru
Copii şi Tineret
„Colibri” din
Craiova îşi dau
din nou întâlni-
re c u micii
spectatori: as-
tăzi, ora 12.00,
la Teatrul Liric
„Elena Teodo-
rini”,  unde îl
aduc pe „Dăni-
lă Prepeleac” –

unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale bas-
melor lui Ion Creangă. Un spectacol „de co-
lecţie”, în regia lui Horia Davidescu şi sceno-
grafia lui Eustaţiu Gregorian, în care actorii şi
păpuşile alcătuiesc o singură lume, aceea care
ne duce în universul copilăriei...

 „Erau odată într-un sat doi fraţi şi amân-

doi erau însuraţi. Cel mai mare era harnic,
grijuliu şi chiabur, pentru că unde punea el
mâna punea şi Dumnezeu mila, dar n-avea
copii. Iară cel mai mic era sărac. De multe
ori fugea el de noroc şi norocul de dânsul,
căci era leneş, nechitit la minte şi nechibzuit
la trebi; ş-apoi mai avea şi o mulţime de co-
pii!...”. Aşa începe povestea lui „Dănilă Pre-
peleac” – un spectacol care are priză la pu-
blic şi pe care, cu mic, cu mare, sunteţi in-
vitaţi să-l (re)vedeţi astăzi. Un bilet costă 5
lei şi poate fi procurat, chiar şi înaintea re-
prezentaţiei, de la Agenţia Teatrului Liric.

Programul de spectacole al lunii viitoare
la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”
va fi deschis cu o premieră: „Sarea-n bu-
cate”, care va avea loc sâmbătă, 7 aprilie,
ora 12.00. Îi vor urma reprezentaţii cu „Fata
babei şi fata moşneagului” (21 aprilie) şi
„Cartea cu Apolodor” (28 aprilie).

MAGDA BRATU
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Nicolas Sarkozy, aflat în plinã campanie elec-
toralã prezidenþialã, a identificat o nouã temã
de atac: fundamentalismul. În câteva ore, „pre-
ºedintele protector” a redesenat totalmente cam-
pania sa. Ieºirea, criza cu chestiunile economi-
ce ºi sociale. Adio, bilanþ! Important era sã de-
plaseze, pentru o lunã, toatã dezbaterea, asupra
unui singur subiect: securitatea. „Ameninþarea
islamicã” cu imigraþia ºi mica muzicã de fond

SarkozySarkozySarkozySarkozySarkozy,,,,, tentat de strategia lui Bush tentat de strategia lui Bush tentat de strategia lui Bush tentat de strategia lui Bush tentat de strategia lui Bush
pe carne tocatã. Candidatul Sarkozy adorã sã
aibã în mânã o temã ispititoare. El ºi apropiaþii
sãi au evocat realegerea lui George W. Bush, în
2004, multã vreme bãtut de John Karry, înain-
te de a se impune în final. Cum campania sa
avansa fãrã a ºti cum ar putea evita înfrânge-
rea, candidatul UMP descoperã valorificarea
atributelor funcþiei sale printr-un „rãzboi” pe
care îl conduce. Acesta nu este unul extern,
precum al lui Bush în Irak, ci unul intern, con-
tra fundamentalismului. Preºedintele a dat mâna
cu toþi adversarii sãi la ceremonia de omagiere
a militarilor, la Montauban. De asemenea, a mul-
tiplicat apelul la unitatea naþiunii, pozând în ga-
rant. Fãrã a uita a pune în gardã, contra amal-
gamãrilor cu „compatrioþii noºtri musulmani,
care nu au nimic în comun cu motivaþiile unui
terorism nebun”. Pentru a da o formã, Nicolas
Sarkozy a decis sã treacã la atac. Abia termina-
tã omagierea a militarilor asasinaþi ºi spadasinii
sãi au trecut la discreditarea, cu o rarã violen-
þã, a socialiºtilor, pe presupusul lor deficit: se-
curitatea. Acceaºi temã pe care Jacque Chirac,
în postura periculoasã, a folosit-o, salvându-
se, în 2002, cu Jean Marie Le Pen, în turul doi.
Lecþia lui Chirac este ºi astãzi, în continuare,
coºmarul stângii. Un lucru este de acum sigur:

armistiþiul de la începutul sãptãmânii, prilejuit
de evenimentele derulate la Toulouse ºi de in-
tervenþia RAID, este terminat. Miercuri seara,
Jean Francois Cope, secretarul general al UMP,
a cerut în „Le Figaro”, lui Francois Hollande ºi
lui Marine Le Pen, sã „pãstreze demnitatea co-
respunzãtoare”, pentru a declanºa, a doua zi,
într-o conferinþã de presã, asaltul final: „În timp
ce noi am avut un comportament de demnitate
ºi reþinere, un numãr de candidaþi la alegerile
prezidenþiale n-au manifestat respect în timp
de doliu”. Atât au aºteptat socialiºtii: „UMP co-
mite o abatere gravã”, a estimat un pic mai târ-
ziu, în „Le Monde”, Manuel Valls, director de
comunicare al lui Hollande. Pierre Moscovici,
directorul de campanie al lui Hollande, l-a acu-
zat, la rândul sãu, pe Jean Francois Cope de
indecenþã. „Se merge prea departe. Dar nu vom
cãdea în aceastã capcanã”. Joi dimineaþa, de-
putatul Jean Jacques Urvoas, secretarul na-
þional pe chestiuni de securitate al PS, a inver-
sat tendinþa. „Dacã am înþeles bine, RAID n-a
fost capabilã, în 30 de ore, sã caute un individ
singur într-un apartament”. ªi rãzboiul s-a mutat
pe Twitter, dupã ce s-a descoperit cã ministrul
de Interne, Claude Gueant, s-a ocupat trei zile
de securitatea internã.

Noul preºedinte al
Republicii Moldova
a depus jurãmântul

Nicolae Timofti a depus, ieri,
jurãmântul de învestire în func-
þia de preºedinte al Republicii
Moldova, devenind oficial ºef al
statului, relateazã „Jurnal de
Chiºinãu”, în ediþia electronicã.
„Trãim împreunã în acelaºi stat,
trebuie sã ne respectãm reciproc.
Doar aºa avem ºansa sã ne dez-
voltãm ºi sã intrãm în marea fa-
milie a democraþiilor prospere.
Ca preºedinte, voi promova to-
leranþa ºi respectul”, a afirmat
Timofti, în discursul sãu.
NATO va da 4,1
miliarde de dolari/
an pentru armata
afganã

NATO va acorda 4,1 miliarde
de dolari pentru finanþarea ar-
matei afgane dupã retragerea tru-
pelor de luptã, la sfârºitul anu-
lui 2014, a declarat, joi, preºe-
dintele afgan, Hamid Karzai,
care a prezentat drept sigurã sem-
narea unui acord pe aceastã
temã, deºi aceasta nu a avut încã
loc, informeazã AFP. Potrivit
explicaþiilor mai multor oficiali
occidentali, neconfirmate de
Guvernul afgan, aceastã sumã
echivaleazã cu o reducere de fac-
to a numãrului de trupe afgane,
care ar scãdea de la 352.000 la
228.000 de poliþiºti ºi soldaþi. Un
responsabil occidental a afirmat
cã cifra de 4,1 miliarde de do-
lari (3 miliarde de euro), din care
se scad 500 de milioane de do-
lari, pe care-i va plãti Kabulul,
a fost „o estimare iniþialã” a
sumei pe care comunitatea inter-
naþionalã o va plãti pentru for-
þele de securitate afgane, care va
fi certificatã în cadrul Conferin-
þei de la Chicago privind Afga-
nistanul, din luna mai.
Unirea Basarabiei
cu România,
sãrbãtoritã
duminicã la
Chiºinãu

Peste 500 de voluntari ai
Platformei civice Acþiunea 2012
vor sãrbãtori, duminicã, pe strã-
zile din Chiºinãu, împlinirea a 94
de ani de la unirea Basarabiei
cu România, se precizeazã într-
un comunicat al acestei asocia-
þii. Lor li se vor alãtura membrii
altor organizaþii unioniste de
peste Prut, care se solidarizeazã
pentru prima datã în cadrul ace-
luiaºi eveniment. Sãrbãtoarea se
va desfãºura sub forma unui
marº, urmat de un concert la care
participã trupe locale. În faþa
Ambasadei României, manifes-
tanþii vor jura, simbolic, credin-
þã patriei lor ºi vor cere unirea,
în cel mai scurt timp, a celor
douã state. Partidul Comuniºti-
lor, susþine Acþiunea 2012, a ce-
rut anularea autorizaþiei emise de
primãria Chiºinãului, conside-
rând acþiunile ca fiind „o pro-
vocare murdarã a unioniºtilor,
menitã sã distrugã stabilitatea
social-politicã din þarã ºi stata-
litatea moldoveneascã”.

Sergentul american Robert Ba-
les, suspectat de uciderea unor
sãteni afgani, dintre care nume-
roºi copii, a fost inculpat oficial
ieri de 17 crime ºi ºase tentative,
a declarat un oficial american sub
protecþia anonimatului. Acest ofi-
cial nu a fãcut nici o precizare pri-
vind detaliile acuzaþiilor aduse îm-
potriva sergentului în vârstã de 38
de ani, care ºi-a pãrãsit, pe 11
martie, la miezul nopþii, baza din
districtul Panjwayi, provincia Kan-
dahar, ucigând, în douã sate ve-
cine, 17 persoane, între care mai
multe femei ºi copii, ºi arzându-le
cadavrele, conform procurorilor.

Sergentul Bales,
inculpat oficial ieri

pentru uciderea a 17 afgani
Un bilanþ anterior indica 16 per-
soane ucise. Ulterior, el a revenit
la bazã, unde s-a predat. Trans-
ferat iniþial la o bazã din Kuwait,
el a fost arestat preventiv în în-
chisoarea militarã Fort Leaven-
worth (SUA). Motivele care l-au
determinat pe militar sã comitã
crimele sunt, încã, necunoscute.
Avocatul sãu, John Henry Brow-
ne, le-a declarat jurnaliºtilor cã mi-
litarul suferã de amnezie. „El îºi
aminteºte începutul serii ºi dupã
(n.r. – uciderea civililor), dar nu-
ºi aminteºte ce s-a întâmplat în-
tre cele douã”, a declarat Browne
pentru CBS.

Cinci noi corpuri au fost desco-
perite în epava Costa Concordia,
care a naufragiat în mica insulã ita-
lianã Giglio, din Toscana, la 13 ia-
nuarie a.c., au anunþat, joi, respon-
sabilii operaþiunilor de cãutare. Nau-
fragiul s-a soldat cu 32 de morþi: 30
de corpuri fuseserã gãsite pânã acum
ºi douã sunt, în continuare, date dis-
pãrute. Trei corpuri au fost gãsite
sub podul navei de cãtre scafandri,
ºi, potrivit salvatorilor, aceste per-
soane au rãmas blocate în aparta-
mentul lor atunci când nava s-a rãs-
turnat, înecându-se. Descoperirea a
douã noi corpuri a fost anunþatã de
structura coordonatã pentru cãuta-
rea dispãruþilor ºi recuperarea pache-
botului. La 13 ianuarie, Costa Con-
cordia transporta 4.229 de persoa-

ne, din care 3.200 de turiºti de 60 de
naþionalitãþi diferite ºi 1.000 de
membri ai echipajului, în momentul
coliziunii cu stânca micii insule Gi-
glio, situatã în arhipelagul Toscanei.
Mai multe grupuri de naufragiaþi au
depus plângeri contra Costa Crocie-
re, compania proprietarã a vasului
Concordia, solicitând despãgubiri ºi
daune interese. Francesco Schetti-
no, comandantul vasului, secundul
sãu, Ciro Ambrosio, ºi 7 alþi angajaþi
ai companiei Costa Crociere sunt ur-
mãriþi de justiþie în acest caz. Aceste
persoane sunt acuzate de omor prin
imprudenþã, naufragiu ºi necomuni-
carea cu autoritãþile maritime. Cãpi-
tanul mai este acuzat de abandona-
rea navei sale în timp ce evacuarea
pasagerilor era în curs.

Naufragiul Costa Concordia:
încã 5 corpuri gãsite

Trei persoane au fost ucise, po-
trivit Amnesty, ºi 40 rãnite în Mali,
în timpul loviturii de stat contra
preºedintelui Amadu Tumani Ture,
anunþatã de militarii care au închis
frontierele, decretând interzicerea
circulaþiei pe timpul nopþii. Eveni-
mentul suscitã o vagã condamna-
re externã. „Preºedintele este bine
în Bamaco” ºi „într-o tabãrã milita-
rã, conduce comandamentul”, a
afirmat o sursã militarã loialistã, care
a fost confirmatã de un membru al
anturajului preºedintelui, atestând cã
este un membru al gãrzii preziden-
þiale. Toþi au respins zvonul refu-
gierii într-o ambasadã strãinã sau
într-o þarã vecinã. Mali, þarã întin-
sã, enclava Africii de Vest, urma sã
organizeze, la 29 aprilie, alegeri pre-
zidenþiale, în pofida unei rebeliuni
tuareg, declanºatã la mijlocul lunii
ianuarie ºi care a provocat deplasa-
rea a 206.000 de persoane din Mali
în þãrile vecine, potrivit ONU. Totul
a început miercuri dupã-amiaza,

Mali: Trei morþi, 40 de rãniþi ºi frontierele închise
când soldaþii s-au rãsculat pentru
a cere mai multe resurse pentru
rãzboiul contra rebelilor din nord,
regiune imensã ºi deºertificatã,
afectatã de activitatea grupurilor
islamiste înarmate, incluzând al-
Qaeda sau Maghrebul Islamic
(Aqmi) ºi diverºi traficanþi. Rãs-
coala, începutã în garnizoana Kita,
la 15 km de Bamaco, s-a extins în
Kuluba, lângã Bamaco, unde se
gãseºte preºedinþia, apoi în capita-
lã ºi Gao (nord-est), care gãzdu-
ieºte un comandament anti-rebeliu-
ne al armatei. Joi, soldaþii rãzvrãtiþi
au anunþat „sfârºitul regimului in-
competent” al preºedintelui Ture,
decretând disoluþia tuturor institu-
þiilor ºi stare de asediu. Au fost în-
chise frontierele pânã la noi ordine
ºi invitaþi funcþionarii la reluarea lu-
crului, pentru marþi, 27 martie. Pe
26 martie, care marcheazã cãde-
rea, în 1991, a regimului lui Mussa
Traore. Anunþul puciului a suscitat
o vagã condamnare ºi apeluri la

restabilirea ordinii constituþionale,
sub ameninþarea unor sancþiuni
contra þãrii din partea Comunitãþii
Economice a Statelor Africane de
Vest, Uniunii Africane, Algeriei, Ma-
rocului, Nigeriei, Africii de Sud,
Franþei, SUA, Germaniei, ONU, UE
ºi Organizaþiei Internaþionale pentru
Francofonie, Uniunii Africane, Or-
ganizaþiei Islamice. Franþa a decis
suspendarea cooperãrii cu Mali ºi a

cerut respectarea integritãþii fizice
a preºedintelui Ture ºi eliberarea per-
soanelor deþinute. SUA au cerut re-
venirea imediatã la ordinea consti-
tuþionalã în Mali, ameninþând cu re-
examinarea ajutorului de 137 de mi-
lioane dolari vãrsaþi anual acestei
þãri. Germania regretã luarea pute-
rii în mod anticonstituþional de cã-
tre armatã ºi a cerut protagoniºtilor
sã renunþe la violenþã.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Consiliul de administraþie al S.C. NOVUS S.A.
Craiova convoacã Adunarea Generalã Ordina-
rã a Acþionarilor în data de 26.04.2012, ora 12.00,
la sediul societãþii din str. “Traian Lalescu” nr.
17, Craiova, jud. Dolj. Ordinea de zi este urmã-
toarea: 1. Raportul de gestiune al Consiliului de
administraþie pe anul 2011; 2. Raportul Comisiei
de cenzori pe anul 2011. 3. Aprobarea bilanþului
contabil al contului de profit ºi pierderi pe anul
2011. 4. Aprobarea bugetului de venituri ºi chel-
tuieli pe anul 2012. 5. Aprobarea programului de
investiþii ºi reparaþii pe anul 2012. 6. Aprobarea
organigramei societãþii. 7. Alegerea membrilor
Consiliului de administraþie. 8. Alegerea Comi-
siei de cenzori. 9. Stabilirea indemnizaþiei mem-
brilor C.A. ºi ai Comisiei de cenzori. 10. Diverse.
Dacã nu sunt îndeplinite condiþiile statutare,
aceasta va avea loc a doua zi la ora 12.00, în
acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Serviciul de Ambulanþã al judeþului Dolj organi-
zeazã în perioada 19–30.04.2012, în conformi-
tate cu Ordinul MSP 1625/2007 concurs pentru
ocuparea funcþiei specifice de director econo-
mic din cadrul Comitetului director al SAJ Dolj.
Concursul de selecþie cuprinde: a. Studierea
dosarului de candidat – etapã eliminatorie. B.
Concursul propriu-zis, cu urmãtoarele probe de
evaluare: - probã scrisã de verifcare a cunoº-
tinþelor din legislaþia specificã postului – probã
eliminatorie. – susþinerea proiectului / Lucrãrii
de specialitate  pe o temã din domeniul de acti-
vitate al postului. – Interviul de selecþie. Înscrie-
rea la concurs se face în perioada 4–10.04.2012
la sediul unitãþii, strada “Tabaci” nr. 3 din Craio-
va la biroul RUONS. Relaþii suplimentare se pot
obþine la biroul RUONS, telefon: 0251/408.146.
Comuna Celaru anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activitatea Alimentare cu
apã ºi canalizare, cu staþie de epurare în satele
Celaru, Ghizdãveºti, Marotinu de Jos, Marotinu
de Sus ºi Soreni aferente comunei Celaru. In-
formaþiile privind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul ARPM Craiova,
strada “Petru Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9.00 –
14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul ARPM Craiova pânã la data de 26.03.2012.
Gãinã Victor anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Construire imobil P + 1
cu destinaþia birouri, bar, atelier vulcanizare ºi
spãlãtorie auto ºi împrejmuire teren”, propus a fi
amplasat în Craiova, b-dul. “Nicolae Romanes-
cu” nr. 112G. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, strada
“Petru Rareº” nr. 1 în zilele de L-V, între orele 9.00
– 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1.
Consiliul de Administratie al S.C. MAT S.A. CRA-
IOVA, cu sediul in b-dul “Decebal” nr. 111, in con-
formitate cu art. 119/Legea nr. 31/1990, modifi-
cata si republicata, coroborat cu prevederile
Legii nr. 297/ 2004, intrunit in sedinta din data
de 20.03.2012, convoacã Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor ( A.G.E.A.) pentru
data de 26.04.2012 ora 12.00, la sediul societatii
cu urmatoarea ordine de zi: 1. Ratificarea hota-
rarii Consiliului de Administratie nr. 1, din

Anunþul tãu!
10.02.2012, de catre A.G.E.A. privind: - prelungi-
rea liniei de credit de catre CEC BANK S.A. in
suma de 7.000.000 lei; - Bunurile ce se vor men-
tine in garantie sunt urmatoarele: a.) Ipoteca asu-
pra imobilului situat in Craiova, b-dul “Decebal”
nr.111, compus din teren intravilan in suprafata
de 26028 mp si constructia C12/1, cu o suprafa-
ta  construita la sol de  24878 mp, inscris in C.F.
a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. ca-
dastral provizoriu nou 13931/1/1/2/1, proprieta-
tea S.C. MAT S.A. Craiova. Acest imobil este ipo-
tecat si cu rang 2 tot in favoarea CEC BANK pen-
tru un credit de investitii in suma de 1.740.000
lei, acordat S.C. MAT S.A. Craiova si - asupra te-
ren intravilan, in suprafata indiviza de 1.037 mp
din teren intravilan in suprafata de 1748 mp, ce
face parte din corpul de proprietate 6 (parcela
1-1/6 DR) drum acces, cu numar cadastral
13931/1/1/6 in suprafata totala de 6366 mp, re-
prezentand drum de acces, situat in Craiova,
b-dul. “Decebal” nr. 111, judetul Dolj, proprieta-
tea SC MAT S.A. CRAIOVA, conform actului de
dezmembrare nr. 522/2010, BNP Papa Eugenia
si asupra teren intravilan in suprafata indiviza
de 168 mp din teren intravilan in suprafata de
283 mp, ce face parte din corpul de proprietate
7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu numar ca-
dastral 13931/1/1/7 in suprafata totala de 1032
mp, reprezentand drum de acces, situat in Cra-
iova, b-dul. “Decebal” nr 111, judetul Dolj, pro-
prietatea S.C. MAT S.A. Craiova, conform Actu-
lui de dezmembrare nr. 522/2010, BNP Papa Eu-
genia. b.) Ipoteca asupra imobilului situat in Cra-
iova, b-dul. “Decebal” nr. 111 compus din teren
intravilan in suprafata de 8415 mp si construc-
tia C12/3, cu o suprafata construita la sol de 6432
MP, inscris in C.F. al localitatii Craiova sub nr.
25048, avand numar cadastral provizoriu nou
13931/1/1/2/3, proprietatea S.C MAT S.A CRAIO-
VA. Acest imobil este ipotecat si cu rang 2, tot in
favoarea CEC BANK S.A pentru un credit de  in-
vestitii in suma de 1.740.000 lei, acordat S.C MAT
S.A Craiova si - asupra teren intravilan in supra-
fata indiviza de 336 mp, din teren intravilan in
suprafata de 1748 mp ce face parte din corpul
de proprietate 6 ( parcela 1-1/6 DR) drum acces,
cu nr cadastral 13931/1/1/6 in suprafata totala
de 6366 mp, reprezentand drum de acces, si-
tuat in Craiova, b-dul. “Decebal” nr. 111, judetul
Dolj, proprietatea S.C MAT S.A Craiova, conform
Actului de dezmembrare nr. 522/2010 BNP Papa
Eugenia si - asupra teren intravilan in suprafata
indiviza de 54 mp din teren intravilan in supra-
fata de 283 mp, ce face parte din corpul de pro-
prietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu nu-
mar cadastral 13931/1/1/7 in suprafata totala de
1032 mp, reprezentand drum de acces, situat in
Craiova, b-dul. “Decebal” nr 111, jud Dolj pro-
prietatea S.C MAT S.A. Craiova, conform actului
de dezmembrare 522/2010, BNP Papa Eugenia;
c) Un Bilet la ordin in alb, fara protest, emis de
societate si  avalizat de dl. Dinu Danel in favoa-
rea CEC BANK S.A; d) Garantie reala mobiliara
asupra conturilor curente deschise de S.C MAT
S.A Craiova la CEC BANK S.A sucursala Craio-
va; 2. Imputernicirea domnului Dinu Danel iden-
tificat cu C.I seria TR NR. 387178, eliberat de
SPCLEP Alexandria, la data de 13.04.2011, CNP
1590423340012, pentru semnarea actului adi-

tional de prelungire a contractului de credit si a
tuturor documentelor necesare prelungirii aces-
tuia. Stabilirea datei de 18.05.2012 ca data de
inregistrare pentru identificarea actionarilor asu-
pra carora se rasfrang efectele A.G.E.A. Au drept
de vot actionarii inscrisi in registrul actionarilor
pana la sfarsitul zilei de 31.03.2012. La A.G.E.A.
actionarii pot participa si vota in adunarea ge-
nerala personal sau prin reprezentanti pe baza
de procura speciala de reprezentare care se vor
depune la sediul societatii pana la data de 24.
04.2012, ora 16.00. In cazul in care A.G.E.A. nu
intruneste conditiile necesare desfasurarii in
data de 26.04.2012, aceasta urmeaza a se des-
fasura la aceeasi ora si in acelasi loc la data de
27.04.2012. Materialele ce urmeaza a fi supuse
dezbaterii si aprobarii in A.G.E.A  pot fi consulta-
te la sediul societatii incepand cu data de
30.03.2012. Alte informatii pot fi obtinute la se-
diul societatii la telefon: 0251/439234 interior 252.
Prezentul contine 5211 caractere cu spatii si
4142 caractere fara spatii. PRESEDINTELE CON-
SILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC MAT S.A.
CRAIOVA ING. DINU DANEL.
Consiliul de Administratie al S.C. MAT S.A. CRA-
IOVA, cu sediul in b-dul. “Decebal” nr. 111, in con-
formitate cu art. 119/Legea nr. 31/1990, modifica-
ta si republicata, coroborat cu prevederile Legii
297/ 2004, intrunit in sedinta din data de
20.03.2012, convoacã Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de
26.04.2012, ora 9.00, la sediul societatii cu urma-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea, dezbaterea si
aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului
de Administratie privind exercitiul financiar pe
anul 2011 si descarcarea de gestiune a adminis-
tratorilor pentru activitatea desfasurata in exerci-
tiul financiar al anului 2011. 2. Prezentarea, dez-
baterea si aprobarea bilantului contabil si contul
de profit si pierdere pe anul 2011, si repartizarea
profitului. 3. Prezentarea, dezbaterea si aproba-
rea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
4. Aprobarea Raportului Auditoriului financiar in-
dependent. 5. Revocarea membrilor Consiliului
de Administratie si alegerea noului Consiliu de
Administratie precum si fixarea remuneratiei aces-
tora, cu actualizare Act Constitutiv. 6. Alegerea Au-
ditorului Statutar pentru auditarea situatiilor finan-
ciare ale societatii. Stabilierea datei de 18.05.2012
ca data de inregistrare pentru identificarea actio-
narilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.O.A.
Au drept de vot actionarii inscrisi in Registrul Ac-
tionarilor pana la sfarsitul zilei de 31.03.2012. La
A.G.O.A actionarii pot participa si vota  personal
sau prin reprezentanti pe baza de procura spe-
ciala de reprezentare, formulare ce se vor depu-
ne la sediul societatii pana la data de 24.04.2012,
ora 16.00. In cazul in care A.G.O.A nu intruneste
conditiile necesare desfasurarii in data de
26.04.2012, aceasta urmeaza a se desfasura la
aceeasi ora si in acelasi loc la data de 27.04.2012.
Materialele ce urmeaza a fi supuse dezbaterii si
aprobarii in A.G.O.A pot fi consultate la sediul
societatii incepand cu data de 30.03.2012. Alte
informatii pot fi obtinute la sediul societatii la tele-
fon: 0251/439234, interior 252. Prezentul convo-
cator contine 2003 caractere fara spatii si 2559
caractere cu spatii. PRESEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE ING. DINU DANEL
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CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul  art. 94 alin (1)  din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind adminis-

traþia publicã localã,

D I S P U N E:

ART.1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 29.03.2012, ora 14.00 la sediul
Consiliului Judeþean.

ART.2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc “Aºezãmintele

Brâncoveneºti” Dãbuleni, pe anul 2012.
2. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leam-

na, pe  anul 2012.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale

Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, finanþate de la bugetul de stat prin Direcþia
de Sãnãtate Publicã Dolj, pe anul 2012.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap
aflate în centrele rezidenþiale subordonate Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului propriu rectificat al judeþului Dolj pe anul 2012.
6. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Consiliului Judeþean Dolj pentru a susþine în Adunarea

Generalã la S.C. P.L.D.P. Dolj S.A. aprobarea situaþiilor financiare aferente anului 2011, bugetului de venituri ºi
cheltuieli, organigramei ºi statului de funcþii pe anul 2012.

7. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj.
8. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii pentru Centrul Medico-Social Brabova.
9. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii pentru Centrul Medico-Social Melineºti.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei Craiova.
11. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei, a statului de funcþii ºi a Regulamentului de organizare ºi

funcþionare pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor Dolj.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de

specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, precum ºi aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pe anul 2012 al
Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj, al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj ºi al Camerei Agricole Dolj.

13. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþei de traseu, aferentã traseului T091 Craiova – Moþãþei – Cetate –
Maglavit, cuprins în „Programul de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeþean, perioada
2008 – 2013”.

14. Diverse-interpelãri.
ART.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,

Secretariat.

                       NR. 65     Emisã astãzi, 23.03.2012

Contrasemneazã,
       P R E ª E D I N T E,                                         SECRETAR,

               ION PRIOTEASA   GHEORGHE BARBÃRASÃ

De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267
ANIVERSÃRI

S-au scurs 50 de ani de la
cãsãtoria prof. SMILIANA
GHENEA, fostã RADOVAN,
cu ing. CONSTANTIN
GHENEA. Nepotul, fiica,

fiul, ginerele, rudele ºi
prietenii transmit urãri de
sãnãtate, bucurii ºi zile
senine, sãrbãtoriþilor. La
mulþi ani!

CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc, solicit an-
gajare, maxim 40 – 50 Km în
afara oraºului. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese
festive, folosind ingrediente
naturale. Relaþii la telefon:
0740/645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digitale
cu calitate de înaltã rezoluþie ºi
filmãri de înaltã clasã HD sau
DV. Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel.
Telefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Tele-
fon: 0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapiþe-
re ºi mobilier de recondiþio-
nat. Telefon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigide-
re ºi lãzi frigorifice la domici-
lil clienþilor. Telefon: 0740/
895.691.

Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.
Remediez ºi execut tâmplã-
rie PVC ºi aluminiu, preþ
convenabil. Telefon: 0761/
136.407.
Caut persoanã pentru îngri-
jire bãtrân imobilizat pentru
ajutor în Craiova. Telefon:
0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid puncte
de lucru, modificare capital,
cesiune pãrþi, modificare
sediu social. Telefon: 0761/
633.118.
Cadastru apartamente. Te-
lefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Tele-
fon: 0744/211.789; 0770/
333.559.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0771/215.774; 0722/
943.220.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Tele-
fon: 0752/641.487.
Particular, camerã cãmin,
vis-a-vis de Moara Gorjului
– 22 mp, stare bunã, posi-
bilitãþi pentru grup sanitar,
preþ 52.000 lei, negociabil.
Telefon: 0251/593.503;
0766/271.705.
Vând garsonierã decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Tele-
fon: 0745/541.194.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere Mc’Donald. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.

Vând douã apartamente (2
ºi 3 camere), împreunã sau
separat, semidecomandate,
bilateral, renovate ºi moder-
nizate, etaj 1/P+4, izolaþie ter-
micã, parchet original resta-
urat, termopan, centralã pro-
prie în fiecare apartament,
Brazda lui Novac (zona BRD
– Complex Vechi), preþ ne-
gociabil. Accept credit Prima
Casã. Tel.: 0746.241.231.

Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.

Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

Societate comercialã
închiriazã sau vinde spaþii

de producþie situate în
Bariera Vâlcii (fosta Avicola).

Telefon: 0770/887.454

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter, ve-
dere trilateralã, 100 mp,
centralã, AC, gresie, faian-
þã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise, ja-
luzele exterioare, izolaþie
exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã 6 camere, 4000
mp teren curte, 7 ha teren
arabil – Podari. Telefon:
0251/522.579.
Particular, vând casã în Cra-
iova, str. „Drumul Jiului”, 5
camere, baie, bucãtãrie, ter-
mopan. Telefon: 0746/
498.818.
Filiaºi, strada „1 Mai”, casã
la roºu D+E+M, autorizaþie,
cadastru, teren 1770 mp,
deschidere 45 m, ulterior
parcelabil, panoramic. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând casã Siliºtea Crucii, te-
ren 5000 mp central. Tele-
fon: 0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe, curte –
38 ari în Valea Stanciului,
Þugureºti – Dolj. Telefon:
0721/502.003.
Particular, vând casã Craio-
va, str. „Drumul Jiului”, 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã. Telefon: 0746/
498.818.

Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m amprenta
la sol, teren 280 mp, con-
strucþie an 2000, str. „Ana
Ipãtescu”, preþ 135.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Pen-
ny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Cra-
iova. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garsoni-
erã Rovine, parter, îmbunã-
tãþitã, cu apartament Rovi-
ne, Lãpuº-Argeº, Lãpuº,
Calea Bucureºti, Centru,
parter sau etajul I. Telefon:
0752/641.487.

Schimb casã cu 3 camere
ºi magazin + anexe în ora-
ºul Corabia, are facilitãþi cu
apartament 2 camere în
Craiova. Telefon: 0770/
918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând pãdure, vârsta 50 –
60 ani, amestec stejar, cer,
gorun, la 5 km de Craiova,
în parcul de vacanþã din co-
muna Podari, utlitãþi, drum
de acces, acte în regulã,
cadastru, preþ de crizã
10.000 lei/ha. Telefon: 0771/
751.031.
Cârcea, strada „Salcâmu-
lui”, teren 670 mp, deschi-
dere 19 m, utlitãþi, cadastru.
Telefon: 0767/263.391.
Vând un hectar de salcâm
gros. Telefon: 0723/692.884.
Particular, vând 3000 mp in-
travilan, cadastru REDEA,
judeþul Olt. Telefon: 0768/
612.733.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschide-
re drum uropean Pieleºti
(Pârºani) spate Q. Fort (7
euro mp). Telefon: 0749/
362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.

Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschide-
re drum European  Craiova
–  Balº-Bucureºti, cu utilitãþi,
pentru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m Câr-
cea – Centura Ford. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de
Sus, fiind la stradã betonatã ºi
cu toate facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 3,15 ha, planta-
þie pomi pe marginea lacu-
lui Fântânele. Telefon: 0726/
376.221.
Vând 2 ha de pãmânt ara-
bil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri Bal-
ta Ciutura. Telefon: 0744/
319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excepþio-
nalã. Telefon: 0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj, unic
proprietar. Telefon: 0760/
272.814.
Vând Hyunday Tucson, fa-
bricaþie 2007. Telefon: 0740/
117.007.
Vând Nubira II, CDX fabrica-
þie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin me-
talizat, perfect, distribuþie
nouã, revizie Audi – service,
motor 2000 TDI. Telefon:
0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere centrali-
zatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatriculatã
recent nr. Bulgaria, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omolo-
gat, 2200 E, negociabil. Te-
lefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabrica-
þie 2002, motor 1,4, benzi-
nã, climã, geamurui securi-
zate, oglinzi electrice, închi-
dere centralizatã, preþ 2000
euro, negociabil. Telefon:
0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Tele-
fon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, an-
velope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alter-
nator 12V, polizor flex D 125x
850 W, preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând 45 de capre. Tele-
fon: 0749/103.935; 0749/
198.745.
Vând 2 porci 80 – 190 kg.
Telefon: 0251/432.874, între
orele 17.00 – 21.00.

Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pã-
dure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã –
50 vedre; 2 scãri duble din
þeavã Ø 1/2; roabã, cãruþ
curte mare cu douã roþi cu
rulmenþi. Telefon: 0784/
200.037.
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Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca.Telefon: 0724/
967.663.
Vând anvelope iarnã puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi
ºi R 14/185/60, 4 bucãþi,
jenþi 4 gãuri. Telefon: 0762/
672.086.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON, ne-
gociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 co-
joc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina
defectã, anvelope 165/13
noi 2 bucãþi, frigider Electro-
star 320 litri. Telefon: 0721/
179.420.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.

Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canistre
20 l metal, reductor oxigen
sudurã, polizor (flex) D 125
X 850 w, preþ negociabil.
Telefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãta-
te vechi – jumãtate nou, 1
leu/kg. Dinuþi Ilie, Comuna
Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nau-
man, bicicletã medicalã,
cãrþi multe de tot felul, cea-
suri de masã, aparate de
radio, insigne, medalii,
pardesie, paltoane. Tele-
fon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând la preþ convenabil 32
de giurgiuvele fãrã toc ºi 6
uºi de interior. Telefon: 0251/
452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.

Vând recamier – bine în-
treþinut, preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Podari,
Vîrvor, Þuglui, etc, cu apã ºi
curent. Garsonierã Craiova.
Telefon: 0748/195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/bu-
catã. Plata pe loc. Telefon:
0723/918.382.
Cumpãr telefon foarte vechi
cu manvelã. Telefon: 0766/
304.708.
Cumpãr centralã termicã
pe lemne mai micã decât
0,60 X 0,60 m, chiar dacã
nu este STAS. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti (lângã ºcoa-
la „Mihai Eminescu”),
complet mobilatã. Tele-
fon: 0762/299.913; 0764/
855.169.
Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi ºi
obligaþii majore, camerã
acces la bucãtãrie, baie,
vine 5 zile pe lunã în cele 2
camere disponibile. Tele-
fon: 0766/304.708; 0251/
359.300.
Primesc 2 fete în gazdã pe
perioadã lungã, camerã
mobilatã cu strictul necesar.
Telefon: 0726/497.404.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pen-
tru birouri, zonã centralã,
singur în curte. Telefon:
0727/356.383.

Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepini-
erã pomi, flori ºi creºterea
pãstrãvului în bazine. Tele-
fon: 0762/278.639; 0351/
430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã
central, 1800 m.p. cu toate
utilitãþile. Telefon: 0721/
995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial
termopan 18 mp. Telefon:
0722/943.220; 0740/
649.518.
Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon: 0769/
477.662.
Ultracentral, toate condiþiile,
3 camere, decomandat,
Proiect M. Telefon: 0740/
393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pen-
tru diferite activitãþi comercia-
le. Telefon: 0755/747.258;
0722/773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.

Închiriez apartament nemo-
bilat Craioviþa Nouã, 100 E.
Telefon: 0744/139.476;
0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþionat,
termopane, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional,
parter, bloc, 4 camere, in-
trare separatã de locatari,
balcon închis, microcen-
tralã, alarmã, gresie, fa-
ianþã, pretabil inclusive
pentru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pentru
prietenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

Pensionar, frizer, 63/1.70/80
doresc doamnã 52-58 ani,
fãrã obligaþii, eventual casã.
Telefon: 0771/385.193.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Cine a pierdut un cãþel tânãr, tan-
dru ºi jucãuº sã sune la numã-
rul de telefon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrã-
tor a unei afaceri, frumoa-
se, sãnãtose, (pepinierã
cãpºuni, trandafiri, pomi
fructiferi ºi pãsãri, posibil ºi
animale). Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

COMEMORÃRI
Viorica ºi Geta – fiice,
Doru ºi Adrian – gineri
anunþã cu profundã du-
rere împlinirea a 7 ani de
la decesul celei care a
fost BAZÃVERDE MARI-
NA din Verbicioara. N-o
vom uita niciodatã!
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PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 30-A

Sâmbãtã
Chelsea – Tottenham 14:45, Dg.Sp.1
Arsenal – Aston V. 17:00, Dg.Sp.2
Bolton – Blackburn 17:00
Liverpool – Wigan 17:00
Norwich – Wolves 17:00
Sunderland – QPR 17:00
Swansea – Everton 17:00
Stoke – Man. City 19:30, Dg.Sp.1
Duminicã
West Brom – Newcastle 18:00
Luni
Man. United – Fulham 22:00, Dg.Sp.3
Clasament: 1. Man. United 70p, 2. Man. City
69p, 3. Arsenal 55p, 4. Tottenham 54p, 5.
Chelsea 49p...16. Blackburn 28p, 17. QPR
25p, 18. Bolton 23p (28j), 19. Wigan 22p, 20.
Wolves 22p.

BUNDESLIGA
ETAPA A 27-A

Sâmbãtã
Bayern – Hannover 16:30, Eur.2
Bremen – Augsburg 16:30
Mainz – Hertha 16:30
Freiburg – K’lautern 16:30
M’gladbach – Hoffenh. 16:30
Schalke – Leverkusen 19:30, Eur.2
Duminicã
Stuttgart – Nurnberg 16:30, Eur.2
Koln – Dortmund 18:30, Eur.2
Partida Wolfsburg – Hamburg s-a disputat
asearã.
Clasament: 1. Dortmund 59p, 2. Bayern
54p, 3. M’gladbach 51p, 4. Schalke 50p, 5.
Leverkusen 40p...14. Hamburg 27p, 15.
Augsburg 26p, 16. Freiburg 25p, 17. Hert-
ha 23p, 18. K’lautern 20p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 29-A

Sâmbãtã
Mallorca – Barcelona 19:00, Dg.Sp.3
Real Madrid – Sociedad 21:00, Dg.Sp.3
Getafe – Valencia 23:00, Dg.Sp.3
Duminicã
Zaragoza – Atletico 13:00, Dg.Sp.1
Levante – Osasuna 17:00
Espanyol – Malaga 17:00, Dg.Sp.1
Bilbao – Gijon 19:00
Rayo V. – Villarreal 20:45
Betis – Santander 20:45
Luni
Granada – Sevilla 22:00
Clasament: 1. Real Madrid 72p, 2. Barce-
lona 66p, 3. Valencia 47p, 4. Levante 44p,
5. Malaga 44p...16. Granada 31p, 17. Vil-
larreal 28p, 18. Santander 24p, 19. Gijon
24p, 20. Zaragoza 22p.
SERIE A – ETAPA A 29-A

Sâmbãtã
Milan – Roma 19:00, Dg.Sp.2
Palermo – Udinese 21:45
Duminicã
Atalanta – Bologna 13:30, Dg.Sp.2
Lazio – Cagliari 16:00
Napoli – Catania 16:00, Dg.Sp.3
Genoa – Fiorentina 16:00
Novara – Lecce 16:00
Cesena – Parma 16:00, Dg.Sp.2
Chievo – Siena 16:00
Juventus – Inter 21:45, Dg.Sp.2
Clasament: 1. Milan 60p, 2. Juventus 56p,
3. Lazio 48p, 4. Napoli 47p, 5. Udinese
47p...16. Fiorentina 32p, 17. Parma 31p,
18. Lecce 26p, 19. Novara 23p, 20. Cese-
na 17p.
LIGUE 1 – ETAPA A 29-A

Sâmbãtã
Ajaccio – Lorient 20:00
Brest – Nancy 20:00
Evian TG – Lille 20:00
Lyon – Sochaux 20:00
Montpellier – St’Etienne 20:00
Nice – Marseille 20:00
Valenciennes – Rennes 22:00
Duminicã
Dijon – Caen 18:00
Toulouse – Auxerre 18:00
Paris SG – Bordeaux 22:00, Dg.Sp.3
Clasament: 1. Paris SG 59p, 2. Montpel-
lier 57p, 3. Lille 50p, 4. Toulouse 47p, 5.
Lyon 46p...16. Ajaccio 30p, 17. Caen 29p,
18. Nice 27p, 19. Sochaux 27p, 20. Au-
xerre 24p.

Naþionala femininã de handbal a
Românei a suferit, joi seara, prima în-
frângere în preliminariile CE din Olan-
da (luna decembrie), 27-29, în depla-
sare, contra Serbiei.

Insuccesul, care a dus la pierde-
rea primei poziþii, una ce ar putea fi
revendicatã astãzi, în cazul unei vic-
torii la trei goluri, poate fi pus însã
pe seama experimentelor, selecþione-
rul Radu Voina – foto cãutând soluþii
rapide pentru turneul de calificare la

Jocurile Olim-
pice din luna
mai, obiectivul
pr incipal  a l
naþ ionale i  în
aceastã primã
jumãtate de an.

Câteva po-

HANDBAL (F) – PRELIMINARII EURO 2012

Tricolorele, eºec în Serbia

Revanºa, astãzi, la Drobeta TRevanºa, astãzi, la Drobeta TRevanºa, astãzi, la Drobeta TRevanºa, astãzi, la Drobeta TRevanºa, astãzi, la Drobeta Turnu Severin,urnu Severin,urnu Severin,urnu Severin,urnu Severin,
de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 1de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 1de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 1de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 1de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 1

În plin suspans legat de prelungirea sau
nu a contractului sãu cu FC Barcelona, Jo-
sep Guardiola a fost ofertat de Chelsea. In-
formaþia a apãrut, ieri, în cotidianul britanic
The Sun.

Potrivit acestei surse, patronul londone-
zilor, Roman Abramovici, îl ispiteºte pe an-
trenorul spaniol cu un salariu stagional de
12 milioane de euro, cu circa un sfert mai
mult decât câºtigã acum. Acordul propus ar
fi pe 4 ani.

Miliardarul rus îl considerã pe Pep omul
ideal cu care sã înceapã un nou proiect dupã
dezamãgirile din ultima perioadã. Chelsea l-a

Zvon sau adevãr?

Guardiola, ademenit de Abramovici
s-o preia pe Chelsea

dat recent afarã pe portughezul Andre Villas-
Boas, iar pe bancã se aflã interimar fostul
secund, italianul Roberto Di Matteo.

David Luiz a devenit þinta nr. 1 pentru în-
locuirea veteranului Puyol.

Tot în ceea ce le priveºte pe Barça ºi Chel-
sea, cum pe 13 aprilie cãpitanul catalan
Carles Puyol va împlini 34 de ani, iar în
2013 i se va termina contractul, conduce-
rea clubului “blaugrana” a început sã se
gândeascã deja la un înlocuitor al acestu-
ia. ªi dacã milanezul Thiago Silva este greu
de luat, principalul obiectiv a devenit lon-
donezul David Luiz.

Suma pe care catalanii ar fi dispuºi sã o
achite pentru fundaºul de 24 de ani se ridicã
la 40 de milioane de euro, potrivit Daily Mail.
Ei s-au mai interesat de brazilian ºi când era
la Benfica, dar finalmente a ajuns la Chelsea,
în ianuarie 2011, contra a 25 de milioane de
euro. În tricoul albaºtrilor, sud-americanul a
adunat 45 de meciuri ºi 5 goluri.

Unul dintre cei mai mari atacanþi ai secolului XXI se
gândeºte foarte serios sã-ºi atârne ghetele-n cui. Ruud
van Nistelrooy a fãcut acest anunþ în timpul unui
interviu acordat postului TV Sport1.

“Este o decizie foarte, foarte dificilã, dar chiar
trebuie sã iau în calcul retragerea. Am o vârstã”, a
zis atacantul olandez. Oficializarea hotãrârii sale
urmeazã sã se producã luna viitoare, cu puþin timp
înainte de încheierea contractului cu Malaga, valabil
pânã în iunie.

Cel alintat “VanGol” va împlini 36 de ani pe 1 iulie.
El ºi-a început cariera la Den Bosch, în 1993, pentru ca
apoi sã treacã pe la Heerenveen, PSV Eindhoven,
Manchester United, Real Madrid ºi Hamburg înainte
de a ajunge la Malaga, vara trecutã. La nivel de club a
strâns 345 de goluri în 578 de partide, iar pentru
“naþionala” Olandei a marcat de 35 de ori în 70 de
selecþii (în total, o medie de 0,59 goluri/meci).

Patronul lui Inter Milano,
Massimo Moratti, a vizitat, joi,
echipa în cantonamentul de la
Appianao Gentile ºi i-a amenin-
þat pe jucãtori ºi pe oficiali cã în
cazul în care nu vor obþine locul
3 (ultimul de Ligã) la finalul cam-
pionatului îi va da pe toþi afarã, a
notat, ieri, quotidiano.net.

„Au tremurat zidurile la «Pi-
netina» (n.r. - cantonamentul lui
Inter)”, a scris sursa citatã, care
a precizat cã Moratti a ridicat vo-
cea spunându-le jucãtorilor cã nu
mai vrea sã plece din tribunele
stadionului Giuseppe Meazza
înainte de finalul meciurilor, din
cauza prestaþiilor neconvingã-
toare ale echipei. El a cerut echipei sã
dea dovadã de orgoliu începând de la
derby-ul cu Juventus de duminicã.

Un sezon fãrã prezenþa în Liga Cam-
pionilor ar aduce mai pierderi sporti-
ve ºi economice, ultimile, survenite
odatã cu eliminarea suferitã în faþa lui
Marseille, în optimi, fiind estimate la
circa 30 de milioane de euro. Moratti
a fost foarte clar, fãrã locul trei, ni-
meni nu e sigur cã va continua la In-
ter, la toate nivelurile. Primul afectat
ar fi antrenorul Claudio Ranieri, urmat
de directorul tehnic Marco Branca, de
directorul sportiv Piero Ausilio ºi de
majoritatea jucãtorilor.

Clasament
1. Serbia 3 3 0 0 97-68                 6p
2. România 3 2 0 1 100-71 4
3. Portugalia 3 1 0 2 75-85 2
4. Grecia 3 0 0 3 56-104 0
* primele douã naþionale se calificã la Euro 2012, însã miza primului loc este extrem de

importantã, deoarece conferã poziþia de cap de serie la tragerea la sorþi a grupelor turneului final.
* tot astãzi se joacã ºi partida Portugalia – Grecia

sibile variante s-au ivit chiar pe fi-
nalul jocului de la Zajecar, când în
teren au fost introduse Zamfir sau
Bãbeanu. Cele douã jucãtoare ºi-au
fãcut simþitã prezenþa în linia de
nouã metri, având soluþii sã depã-
ºeascã o echipã a Serbiei fãrã velei-
tãþi, dar cu un dirijor de cinci stele,
Andrea Lekici (8 goluri). Având un
sprijin ºi din partea Aureliei Brãdea-
nu, cei doi interi au înviorat atacul
României ºi au redus pânã aproape
de minim (26-28, min. 58) deficitul de
ºase-ºapte goluri înregistrat minute
bune în joc. Nu s-a putut însã mai
mult, 27-29 la final.

Au marcat: Bãbeanu – 5, Nechita ºi
Zamfir – câte 4, Ardean ºi Brãdeanu –
câte 3, Manea, Farcãu ºi Senocico –
câte douã, Balint ºi Ciuciulete – câte 1.

Van Nistelrooy se pregãteºte
sã-ºi încheie cariera

Rãbdarea lui Moratti a luat sfârºit:
„Locul trei sau plecaþi toþi!”

Patronul a anunþat cã este gata de
curãþenie în lotul interist, deºi nu îi va
fi uºor pentru cã sunt mulþi jucãtori care
au contracte pe termen mediu ºi lung.
Numai înþelegerile lui Cristi Chivu,
Cordoba, Castellazzi ºi Samuel expirã
în varã.

Pânã la finalul campionatului italian
Serie A mai sunt 10 etape. Inter ocupã
locul 7 acum, cu 41 de puncte, ºapte
mai puþine decât noul obiectiv trasat
de Moratti, Lazio fiind pe poziþia a treia
cu 48 de puncte. Locul doi al clasamen-
tului este practic imposibil de atins, în
condiþiile în care Juventus a acumulat
56 de puncte.
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXII-A

CFR Cluj 22 14 5 3 42-16 47
Dinamo 22 13 6 3 38-16 45
Rapid 22 12 5 5 34-21 41
Steaua 22 12 5 5 28-16 41
FC Vaslui 22 12 3 7 37-20 39
Oţelul Galaţi 22 10 6 6 20-16 36
„U” Cluj 22 8 9 5 30-23 33
Pandurii 22 8 8 6 32-24 32
Astra Ploieşti 22 7 7 8 22-24 28
FC Braşov 22 7 5 10 22-22 26
Gaz Metan 22 7 5 10 30-35 26
Ceahlăul 22 6 8 8 20-29 26
Sportul Stud. 22 5 9 8 25-35 24
Voinţa Sibiu 22 5 7 10 13-24 22
FCM Tg. Mureş 22 4 9 9 18-26 21
Concordia 22 5 5 12 18-37 20
Petrolul 22 4 7 11 21-31 19
CS Mioveni 22 2 5 15 13-46 11

LIGA I – ETAPA A XXII-A
Gaz Metan Mediaş – CS Mioveni 1-1
Au marcat: Markovici 29 / B. Stoica 10.
Pandurii – Voinţa Sibiu 0-0
Sportul – CFR Cluj 1-1
Au marcat: A Lungu 90 / Kapetanos 78
Petrolul – Concordia 3-4
Au marcat: Youness 23, 44, 64 / Rocha 35, Alex 85, 88, V. Dinu 90+2.
 „U” Cluj – Astra Ploieşti 3-1
Au marcat: Cojocnean 35, Grozav 72, Ad. Cristea 84 – pen. / Fatai 27.
Oţelul Galaţi – Dinamo 1-1
Au marcat: Iorga 24 / M. Niculae 28.
Rapid – Ceahlăul 1-2
Au marcat: Herea 45- pen. / Constantinescu 38, Stana 78.
FC Vaslui – FC Braşov 0-1
A marcat: Buga 45.
FCM Târgu Mureş – Steaua 1-0
A marcat: Ilieş 13.

LIGA I – ETAPA A XXIII-A
Meciul CS Mioveni – Pandurii s-a jucat aseară, după închiderea

ediţiei.
Sâmbătă

Concordia – U Cluj  – ora 21.30 (Digisport)
Duminică

Astra – FCM Târgu Mureş – ora 17 (GSPTV)
FC Braşov – Rapid – ora 19 (Digisport)
Dinamo – FC Vaslui – ora 21.30 (Digisport)

Luni
Ceahlăul – Petrolul – ora 19 (Digisport)
CFR Cluj – Oţelul – ora 19 (Dolcesport)
Steaua – Gaz Metan – ora 21.30 (Digisport)

Două mitinguri vor organiza su-
porterii Universităţii Craiova în ur-
mătoarea perioadă, pentru a atrage
atenţia asupra situaţiei echipei favo-
rite, primul fiind programat astăzi
în Bucureşti. De la ora 16 şi până la
ora 18 suporterii vor demonstra în
Piaţa Victoriei, la Guvern, iar pe 7
aprilie este anunţată o altă manifes-
taţie, de această dată în Bănie. La
acţiunea de astăzi şi-au anunţat pre-
zenţa şi suporteri ai altor echipe,
chiar rivale tradiţionale ale Craiovei,
Steaua, Dinamo, Rapid, Petrolul,
etc., care s-au raliat protestului fa-
nilor Ştiinţei împotriva şefilor FRF
şi LPF. Fanii şi-au mediatizat pro-
testul şi prin intermediul reţelelor de
socializare, în acest sens compu-
nând şi un filmuleţ de promovare al
mitingului. Principalele solicitări şi
nemulţumiri care i-au îndemnat să
organizeze un astfel de protest au
fost expuse de susţinătorii Ştiinţei
într-un comunicat, care, pe scurt,
se prezintă astfel: „1. Respingem
categoric ideea înfiinţării unei noi

Liga a IV-a – etapa a 25-a
Astăzi, ora 12: FC Podari – Energia Craiova (Că-

tălin Găman – Remus Ciucă, Loredana Dida; Dumi-
tru Firu), FC Brădeşti – Progresul Segarcea (la Fi-
liaşi, Dragoş Barbu – Laurenţiu Dîră, Alex Bădici;
Vasile Smarandache), Recolta Ostroveni – Viitorul
Cârcea (Ionişor Fugaru – Alex Grigore, Ionuţ Vieriu;
C-tin Anghel), Avântul Pieleşti – CSO Filiaşi (Cornel
Nicolae – Bogdan Caraghin, Dragoş Ciobanu; An-
drei Onea), Amaradia Melineşti – Dunărea Bechet
(Cristinel Chirea – Florin Obogeanu, Adrian Marcu;
Nicolae Ionescu), Şcoala Gică Popescu – Ştiinţa Malu
Mare (sâmbătă, ora 16, Lucian Mehedinţeanu – Aziz
Altinawi, Marius Busuioc; Ion Popescu), Victoria
Celaru – CS Işalniţa (marţi, 27 martie, ora 17, Titu
Lungu - Adrian Puiu, Petrică Pătraşcu; Lucian Mo-
soiu). CS Apă stă, deoarece CS Sopot s-a retras.
Clasament: 1. CS Apă 60p, 2. FC Podari 55p, 3. CS
Işalniţa 50p, 4. Energia Craiova 42p.

Liga a II-a – etapa a 17-a
Seria I: Sâmbătă, ora 11: Ast ra II Giurgiu - Săgeata Năvo-

dari, FCM Bacău - Dinamo II Bucureşt i (Dolcesport 2), CS
Municipal Studenţes c Iaşi - Delta Tulcea, Callatis Mangalia -
Gloria Buzău, CS Otopeni - Dunărea Galaţ i (ora 13), FC Sna-
gov - CF Brăila (ora 13, Dolcesport 2), Viitorul Constan ţa -
Faru l Constanţa (ora 13.30, Digis port 2). FC Botoşani s tă –
Victoria Brăneşti 3-0, Brăneştiul retrăgându-se din campio-
nat. Clasament : 1. Viitorul 31p, 2. Săgeata 29p, 3. Delta Tulcea
26p, 4. CF Brăila 26p.

Seria a II-a: Partida FC Timişoara – Alro Slatina s-a disputat
aseară. Sâmbătă, ora 11: Chindia Târgovişte - Mureşul Deva,
Luceafărul Oradea - FC Argeş Piteşti, FC Maramureş Universi-
tar Baia Mare - Juventus Bucureşti, Unirea Alba Iu lia - FC
Bihor Oradea, Gaz Metan Severin - CSM Râmnicu Vâlcea (ora
11.30, Digisport 2), FC Olt - Gloria Bistriţa (duminică, ora 11,
Dolcesport 2). FC UTA Arad - Arieşul Turda 3-0, Arieşul retră-
gându-se din campionat. Clasament: 1. FC Timişoara 37p, 2.
Gloria 37p, 3. Gaz Metan Severin 26p, 4. FC Argeş 26p.

E vreo echipă demnă de titlu?

Niciuna dintre primele 6 clasate
în Liga I nu a câştigat în etapa a 22-a
Out-siderii fac legea în ultimele

etape din Liga I, granzii împiedicân-
du-se pe rând acolo unde se aştepta
mai puţin. Joi seara, Rapid, FC Vaslui
şi Steaua au clacat în serie ratând
ocazia de a se apropia de echipele
care conduc Liga I, CFR şi Dina-
mo. Atât Steaua, cât şi Vasluiul,
s-au alăturat în schimb lui Dinamo
într-un cor al contestatarilor şefu-
lui CCA, Ion Crăciunescu, acuzat
că face jocurile CFR-ului. După
meciul de la Târgu Mureş, Gigi Be-
cali l-a desfiinţat public pe Crăciu-
nescu, pe care apoi l-a înjurat ca la
uşa cortului la telefon, provocând o
reacţie şocantă a şefului CCA, care
a izbucnit practic în lacrimi într-o
intervenţie televizată, în timp ce
mărturisea c ă Bec ali i-a înjurat
mama decedată anul trecut. Dinco-
lo de spectacolul grotesc afişat de
patroni, echipele lor s-au făcu de râs
în faţa unor candidate la retrogra-

dare. Sabău a redebutat cu succes
la Târgu Mureş, care a marcat prin
Ilieş, în urma unei centrări a lui Fir-
ţulescu, deviată ideal de Tătăruşa-
nu pentru veteranul Mureşului. Ste-
liştii au solicitat o lovitură de pedeap-
să în prelungiri, după un fault al lui
Albuţ la Chiricheş, însă acelaşi lu-
cru puteau invoca şi gazdele, când
Subotici a fost împiedicat în careul
Stelei. Rapidul continuă seria dezas-
truoasă şi a pierdut în Giuleşti cu
Ceahlăul, golul decisiv fiind o ca-
podoperă a craioveanului Stana,
care, după reuşita magistrală care
a învins Steaua, s-a distrat cu apă-
rarea Rapidului ş i l-a evitat cu o
„scăriţă” ideală pe Vâtcă. Vasluiul
a capotat pe teren propriu în faţa
Braşovului lui Şumudică, acesta
reuşind al doilea succes cu 1-0 în
faţa moldovenilor, după cel din tur
cu Astra. Rezultatele neverosimile
şi scandalurile zilnice dezvoltă un

interes aparte pentru campionatul
intern, care continuă sâmbătă cu
mec iul de la Chiajna, unul între
două echipe spectaculoase. Dumi-
nică, Astra poate intra serios în lup-
ta pentru evitarea retrogradării dacă
nu se impune pe teren propriu con-
tra lui FCM Târgu Mureş, o echi-
pă care pare resuscitată brusc de
revenirea „Moţului” Sabău. Pentru
Marius Şumudică urmează un duel
sentimental cu Rapidul, fanii giu-
leş teni solicitându-i tehnicianului
Braşovului revenirea „acasă”. Deo-
camdată, aceasta este imposibilă,
fiindcă Şumudică nu mai poate an-
trena altă echipă în actualul sezon.
Duminică seara este programat un
derby în Ştefan cel Mare, „câinii”
lui Ciobotariu, lipsiţi de Marius Ni-
culae, D. Grigore şi Luchin, dar cu
Moţi revenind după accidentare, în-
tâlnind Vasluiul, care a învins în tur
cu 3-1.

Fanii Ştiinţei protestează
în Piaţa Victoriei

Astăzi, între orele 16 şi 18, se va desfăşura
un miting al suporterilor olteni la Bucureşti

echipe a oraşului care să înlocuias-
că Universitatea Craiova, indiferent
dacă aceasta va purta sau nu nu-
mele sau însemnele actualei echipe;
2. Cerem FRF şi LPF reafilierea
imediată a clubului Universitatea Cra-
iova. 3. Îl considerăm principal vi-
novat pe actualul patron. În al trei-
sprezecelea ceas nădăjduim că va
înţelege răul pe care l-a făcut aces-
tei echipe şi suferinţa adusă milioa-
nelor de suporteri prin modul în care
a gestionat din 2005 destinul aces-
tui club. 4. Cerem sprijinul autori-
tăţilor în soluţionarea situaţiei actua-
le. 5. Facem un apel către fostele
glorii ale echipei să ni se alăture în
această disperată încercare de a nu
lăsa Ştiinţa să moară”.

Sezione Ultra sabotează „mitin-
gul groparului Ştiinţei”

Una dintre grupările organizate
de suporteri ai Universităţii, Aso-
ciaţia Suporterilor Olteni, a anun-
ţat că nu va participa la mitingul de

astăzi, deoare-
ce acesta ar fi
organizat din
umbră chiar de
Adrian Mititelu,
pe c are îl de-
clară „groparul
Unive rs ită ţii
Craiova”. Motivele acestuia ar pu-
tea fi: conotaţia politică a acţiunii,
faptul că orice protest îi mediati-
zează echipa pe care a declarat-o
ca f iind „a copiilor, copiilor,  co-
piilor” săi, şi totodată protesul res-
pinge ideea înfiinţării unei noi echi-
pe a Craiovei. Chiar înaintea mi-
tingului,  Mititelu a făc ut câteva
„promisiuni electorale”, afirmând:
„Dac ă intrăm în Liga 1, mă retrag
din tot ce înseamnă fotbal. O să
creez o forma juridică ş i va fi cea
mai democrată de la echipele ro-
mâneşti”.  De altfel,  Mititelu a
„aprobat” protestul de astăzi,  de-
clarând pentru sptfm.ro: „Ideea
este foarte bună, dar  părerea mea
este că este puţin cam târzie ş i ar

fi putut să o facă şi ei cam cu 8
luni mai devreme. Mitingul este bi-
nevenit, suporterii Craiovei trebuie
să-şi facă auzită vocea. Ştiţi cu to-
ţii că Universitatea are suporteri
foarte mulţi ş i foarte fanatici.
Chiar dacă mă înjură şi pe mine,
sunt şi eu responsabil pentru soar-
ta clubului, dar insist să nu fiu pus
în aceeaşi oală cu Mircea Sandu
si Mitică Dragomir, pentru c ă nu

este corect. Eu sunt om care a
băgat foarte mulţi bani în fotbal,
iar ei doar au profitat ş i au câşti-
gat foarte mulţi bani de aici”. Ace-
laşi Adrian Mititelu a confirmat, că
şi în cazul reafilierii Ştiinţei, aceas-
ta nu va putea activa în campio-
natul intern, deoarece el nu are po-
sibilităţi financiare să o susţină,
deşi în acelaşi timp nu concepe
predarea ei unui alt finanţator.


