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Doljul, de cinci
ori pe locul I
la olimpiadele
naţionale

Arestat preventiv
după ce a făcut
scandal
într-un bloc

Cine este
adevăratul
câştigător al
licitaţiei pentru
Cupru Min?
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- De Paşti, Popescule, n-o să mă-
nânc miel. O să mănânc ca mielu’:
ştir, urzici, lobodă...

Cu ocazia sărbătorilor pascale
le doresc tuturor doljenilor,
colaboratorilor A.B.A . Jiu, anga-
jaţilor şi familiilor acestora o
viaţă frumoasă, iar  Învierea
Domnului Iisus
Hristos să vă aducă
numai belşug în casă
şi lumină în suflet,
sănătate, noroc şi
armonie.

Fie ca Sfintele
Paşti să vă găsească
alături de cei dragi!

Cosmin Călin,
director A.B.A. JIUPaşte fericit!

Direcţia Generală a Finanţe-
lor Publice Dolj urează contri-
buabililor, colaboratorilor şi
angajaţilor sărbători îmbelşuga-
te presărate cu iubire şi credinţă
în suflet.

Paşte Fericit!
Eugen Călinoiu, director Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Dolj

Apărută în urmă cu un an, la Editura
RAO, şi devenită în scurt timp best-se ller,
cartea-document a autorului american
Larry L. Watts  „Fereşte-mă, Doamne, de
prieteni . Războiul clandestin al  Blocului
Sovietic cu România” continuă să suscite
interes ş i să s târnească dezbateri aprinse.
După ce a fost lansată până acum în mai
multe  oraşe  din România, dar ş i la Chiş i-
nău, în Republica Moldova, prezentată la
târgurile de carte, lucrarea a fost dezbătu-

tă, ieri, şi la Craiova, în prezenţa autorului.
Organizat de cotidianul „Cuvântul Liber-

tăţii”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman”, cu Universita-
tea din Craiova, Baroul Dolj şi Editura RAO,
evenimentul s-a desfăşurat în Sala Albastră
a amintitei instituţii de învăţământ superior
şi a reunit un mare număr de studenţi, profe-
sori, dar ş i per-
soane pas ionate
de istorie.

Istoricul american Larry L. Watts,
despre culisele istoriei recente, la Craiova
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Două cutremure,
de 8,7 şi 8,2 grade,
au lovit insula
indoneziană Sumatra

Un cutremur puternic, cu mag-
nitudinea de 8,7 grade, a fost înre-
gistrat, ieri, în largul coastei occi-
dentale a insulei indoneziene Suma-
tra, au anunţat agenţiile de geofizi-
că indoneziană şi americană. Seis-
mul s-a produs la ora locală 8.38
GMT (11.38, ora României), la o
adâncime de 33 de kilometri şi la
circa 430 de kilometri sud-vest de
Banda Aceh, capitala provinciei Aceh
din insula Sumatra, a precizat Insti-
tutul american de Geofizică (USGS).
Un al doilea cutremur, cu magnitu-
dinea de 8,2 grade, s-a produs la ora
10.43 GMT (13.43 ora României)...

Vinurile “Domeniul
Coroanei” Segarcea
au obţinut 5 medalii
în Franţa
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Conducerea Roman Copper doreºte sã se
întâlneascã cu premierul Mihai Rãzvan Ungu-
reanu ºi ministrul Economiei, pentru clarifica-
rea neînþelegerilor apãrute în negocierile de pre-
luare a companiei Cupru Min. „De luni, 9 apri-
lie, conducerea Roman Copper a cerut sã se
întâlneascã cu premierul Mihai Rãzvan Ungu-
reanu ºi cu ministrul Economiei, Lucian Bode,
pentru clarificarea circumstanþelor ºi a neîn-
þelegerilor aparente care ar fi putut apãrea în
timpul negocierilor de vineri, 6 aprilie, referi-
toare la achiziþia Cupru Min”, se aratã într-un

comunicat transmis de compania canadianã.
Reprezentanþii Roman Copper susþin cã acor-
dã o mare importanþã oportunitãþii de a expli-
ca lui Ungureanu ºi Bode circumstanþele ulti-
melor negocieri, mai ales cã ministrul Econo-
miei nu a participat direct la discuþii. Solicita-
rea canadienilor a primit ieri un rãspuns de la
Guvern, prin vocea purtãtorului sãu de cuvânt,
Dan Suciu, care a precizat cã punctul de vede-
re prezentat de Ministerul Economiei la finalul
negocierilor cu Roman Copper, când ºi-a anun-
þat intenþia de a relua privatizarea Cupru Min,
în lipsa unui acord cu reprezentanþii firmei Ro-
man Copper, este singurul luat în calcul.

Comunicatul Roman Copper menþioneazã, tot-
odatã, cã în echipa de conducere a companiei
au fost cooptate trei noi persoane: Joel Hayes
(rezident în România din 1995), în poziþia de -
preºedinte pentru România, care va coordona
finalizarea achiziþiei Cupru Min, Stacy Quinney
(rezident în România din 1996), pe postul de vi-
cepreºedinte executiv, ca expert în parteneriate
de investiþii în Europa de Est, ºi Michael Wil-
liams, pe postul de preºedinte al board-ului di-
rector. Joel Hayes ºi Stacy Quinney sunt co-
fondatori ai companiei Valhalla Resources, ale
cãrei activitãþi se concentreazã pe exploatarea
resurselor minerale în Europa de Est ºi Asia, iar
Michael Williams ocupã postul de preºedinte.

Numirea acestora în conducerea Roman
Copper a dat naºtere la numeroase speculaþii,
potrivit cãrora compania canadianã ar fi fost
doar un paravan pentru adevãratul cumpãrãtor

al Cupru Min, care ar fi Valhalla Resources. Po-
trivit Hotnews.ro, Valhalla Resources este tot o
companie canadianã, cotatã pe bursa din To-
ronto, ºi care deruleazã proiecte în domeniul
resurselor naturale în România ºi Turcia. Val-
halla Resources s-a numãrat printre companiile
care ºi-au exprimat intenþia de a participa la pri-
vatizarea Cupru Min. Cotidianul „Adevãrul”
scria, în noiembrie 2011, cã aceasta a cumpã-
rat caietul de sarcini pentru licitaþia din 26 mar-
tie, însã, în cele din urmã, nu a mai participat.
O altã coincidenþã stranie este faptul cã exact
pe 26 martie acþiunile Valhalla Resources au fost
oprite de la tranzacþionare pe Bursa din Toron-
to de cãtre arbitrul pieþei (IIROC). În anunþul
de oprire de la tranzacþionare motivul este „ce-
rerea companiei, care aºteaptã informaþii”.

HotNews.ro l-a contactat pe vicepreºedintele
Stacy Quinney pe 10 aprilie, pentru a-l întreba
cum îºi explicã refuzul Guvernului României de
a încheia contractul pentru Cupru Min, iar rãs-
punsul a fost cã „trebuie sã discutãm mai târziu,
e prea sensibil ºi nu pot comenta”. Celãlalt fon-
dator al Valhalla Resources, Joel Hayes, nu a putut
fi contactat, colegii sãi din biroul bucureºtean al
firmei comunicând HotNews.ro cã este plecat
din þarã. La scurt timp dupã ce HotNews.ro a
publicat articolul, Roman Copper a dat comuni-
catul prin care anunþa cã Hayes ºi Quinney au
fost numiþi în conducerea firmei.

Cupru Min deþine exploatarea Roºia Po-
ieni, unde sunt concentrate 60% din rezerve-
le de cupru ale României.
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Guvernul cere acordul
Chevron pentru
desecretizarea contractelor

Guvernul a transmis Chevron, prin
intermediul Agenþiei Naþionale a Re-
surselor Minerale (ANRM), o scrisoa-
re în care solicitã companiei un acord
scris pentru desecretizarea contracte-
lor. „În acest moment, din punctul nos-
tru de vedere, nu mai existã elemente
care pot fi supuse unui secret de stat,
deci pot fi date public, dar, având în
vedere anumite constrângeri comer-
ciale pe care le impune orice contract,
am solicitat Chevron sã ne acorde scris
- pentru cã am vãzut cu toþii declara-
þiile din ultima perioadã - acest acord
de desecretizare. Scrisoarea a fost tri-
misã pe 4 aprilie ºi încã nu avem nici
un rãspuns scris”, a declarat, ieri, pur-
tãtorul de cuvânt al Guvernului, Dan
Suciu. El a precizat cã pe site-ul ANRM
ar urma sã fie publicate inclusiv ane-
xele contractelor. Chevron deþine în
România un perimetru de explorare/
exploatare a gazelor la Bârlad ºi trei
perimetre în judeþul Constanþa, la
Vama Veche, Adamclisi ºi Costineºti,
pentru care contractele de concesiune
au fost aprobate în martie anul acesta.
Primul loc pe lista PD-L pentru
CGMB, ocupat prin concurs

Organizaþia PD-L Bucureºti a lan-
sat, ieri, o competiþie pentru bucureº-
teni intitulatã „Ai un proiect pentru
Bucureºti? Noi avem soluþia. Câºtigã-
þi un loc în Consiliul General!”. „PD-
L Bucureºti are o propunere ineditã
pentru bucureºteni. Propunem bucu-
reºtenilor, celor care au un proiect
pentru Capitalã, prin care îºi doresc
sã îmbunãtãþeascã viaþa bucureºteni-
lor, un proiect prin care îºi doresc sã
înfrumuseþeze Capitala, sã-l trimitã
cãtre PD-L Bucureºti ºi câºtigãtorul
celui mai interesant proiect va avea
loc în Consiliul General, va deveni pri-
mul candidat pe lista de consilieri ge-
nerali ai PD-L”, a anunþat preºedinte-
le PD-L Bucureºti, Elena Udrea, într-o
conferinþã de presã. Aceasta a preci-
zat cã pânã pe 25 aprilie vor fi strânse
toate proiectele, iar pe 29 aprilie va fi
anunþat câºtigãtorul competiþiei.

Guvernul a amânat, ieri, o de-
cizie în privinþa unui nou proiect
de hotãrâre prin care a fost pre-
gãtitã o a doua alocare de fon-
duri cãtre primãrii, pentru finan-
þarea Programului de dezvoltare
a infrastructurii ºi a unor baze
sportive din mediul rural. La fi-
nalul ºedinþei de Guvern, purtã-
torul de cuvânt al Executivului,
Dan Suciu, a declarat cã mem-
brii Cabinetului nu au aprobat un
astfel de act normativ, evitând,
în acelaºi timp, sã confirme
transmiterea la Palatul Victoria a
documentului, pe motiv cã nu
cunoaºte ce se aflã „pe masa pre-
mierului”. Surse politice au de-
clarat, anterior, agenþiei Media-
fax, cã Guvernul a in-
clus pe agenda ºedin-
þei de ieri o nouã hotã-
râre prin care sunt alo-
cate fonduri bugetare
cãtre primãrii, banii ur-
mând sã fie acordaþi
pentru finanþarea Pro-
gramului de dezvoltare
a infrastructurii ºi a
unor baze sportive din
mediul rural. „Este pre-
vãzutã o procedurã de
finanþare aplicatã ºi de
fostul Cabinet, respec-
tiv repartizarea pe pro-
iecte a sumelor defal-

Guvernul a amânat, ieri, adoptarea
unei noi hotãrâri pentru repartizarea

de fonduri cãtre primãriiComisia de cod electoral a adop-
tat, ieri, prin consens, propunerea
privind sistemul de vot uninominal
mixt, astfel încât jumãtate din cole-
gii sã fie adoptate prin vot uninomi-
nal majoritar ºi jumãtate pe o listã de
compensare, a anunþat preºedintele
comisiei, Sulfina Barbu. Potrivit
acesteia, sistemul de vot mixt a
întrunit 13 voturi „pentru”, fiind re-
alizat un compromis, deoarece toate
celelalte propuneri, cum ar fi siste-
mul uninominal pur sau sistemul de
vot actual, nu au întrunit numãrul
de voturi. „În Comisia de cod elec-
toral, în cele douã ore de ºedinþã, gru-
purile parlamentare au adoptat, prin
consens, propunerea de vot mixt, ju-
mãtate din colegii sã fie adoptate prin

Comisia de cod electoral a optat
pentru sistemul uninominal mixt

cate din taxa pe valoare adãuga-
tã. Proiectul de hotãrâre a fost
finalizat ºi înaintat Guvernului, cu
propunerea de a fi discutat în
ºedinþa de miercuri (n.r. - ieri),
urmeazã sã fie stabilit dacã va fi
analizat în reuniunea de miercuri
sau dacã va fi amânat pentru o
altã ºedinþã” , au declarat sursele
citate. Premierul Mihai Rãzvan
Ungureanu a declarat, în urmã cu
o lunã, cã fondurile ministerelor
rezervate diferitelor proiecte, pre-
cum construcþia de piscine, vor
fi reorientate cãtre alte progra-
me, adãugând cã el nu are o mare
apetenþã pentru piscine sãpate în
diferite localitãþi, deoarece Româ-
nia nu este „o þarã de înotãtori”.

uninominal majoritar ºi jumãtate sã
fie adoptate pe o listã de compensa-
re, pe care vom vedea cu ce propu-
neri vin cei de la Autoritatea Electo-
ralã permanentã”, a afirmat Sulfina
Barbu. Ea a arãtat cã PD-L ºi USL
au susþinut varianta de vot unino-
minal majoritar, dar cã cei de la
UDMR ºi minoritãþi nu au fost de
acord cu aceastã variantã. „Decât
sã rãmânem cu sistemul actual sau
sã ne întoarcem la un sistem de lis-
tã, este un compromis acceptabil
dacã reuºim sã adoptãm un astfel
de sistem”, a mai spus Sulfina Bar-
bu. Ea a arãtat cã pragul electoral
va fi discutat sãptãmâna viitoare,
dar cã, în principiu, toatã lumea este
de acord cu prag de 5%.

Despãgubirile pentru imobilele naþionalizate vor fi plãtite de stat
foºtilor proprietari în limita a doar 15% din valoarea realã a bunului,
pe o perioadã eºalonatã între 10 ºi 12 ani, termenul de depunere a
dosarului fiind unul de decãdere ºi stabilit la maximum 90 zile. Modi-
ficãrile sunt avansate de Guvern într-un proiect de lege, care urmea-
zã sã fie lansat în dezbatere publicã ºi, ulterior, transmis Parlamentu-
lui. „Atât îºi permite statul sã aloce”, a declarat, la Guvern, preºedin-
tele Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor (ANRM),
Dorina Danielescu. Proiectul mai prevede cã vor fi eliminate mãsurile
reparatorii, prin acordarea în naturã a proprietãþii sau compensarea
cu alte bunuri, fiind acceptatã doar plata despãgubirilor în condiþiile
acestui proiect de lege. Pentru depunerea dosarului de despãgubire
va fi stabilit un termen de decãdere de 60 zile, care va putea fi prelun-
git doar o singurã datã, cu maximum 30 de zile.

Despãgubirile pentru casele naþionalizate,
limitate la 15% din valoarea imobilului
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«Domnule prim-ministru, co-
legii  mei parlamentari v-au
adresat numeroase interpelãri
privind activitatea prefectului
de Dolj, Nicolae Giugea. Nu o
sã le mai reamintesc ºi eu, însã
o sã revin cu alte aspecte „la-
borioasei” activitãþi politice des-
fãºurate de candidatul la func-
þia de preºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj din partea PD-L-
ului. Nu o sã mai reamintesc de
numeroasele felicitãri trimise în
judeþul Dolj pe care apare ca ºi

candidat al PD-L la funcþia de
preºedinte al CJ Dolj alãturi de
sigla PD-L, dar sã participe la
ºedinþe ale organizaþiilor PD-L
în localitãþi (7.03.2012 com.
Castranova) pentru a stabili can-
didaþi la funcþia de primar, este
o încãlcare a legii privind inde-
pendenþa Înalþilor funcþionari
publici. Domnule prim-ministru,
poate în fiecare român a apãrut
o cât de micã speranþã odatã cu
numirea dumneavoastrã ca pre-
mier independent, dacã nu în
fiecare român, atunci în cei
care locuiesc în comune care
nu au administraþii aflate în coa-
liþia de guvernare, au sperat mai
mult, au crezut domnule premier
cã odatã cu investirea va lua
sfârºit ºi acel decalaj în distri-

Doljenii pot sta liniºtiþi,
Paginã realizatã de MARIN TURCITU

buirea fondurilor guvernamen-
tale între cetãþenii portocalii ºi
alþii. Dar se vede treaba cã nu
s-a întâmplat aºa, iar aceastã
practicã a fost preluatã ºi de cei
de la nivel judeþean. Astfel, Ni-
colae Giugea, a alocat ajutoare
care au constat în motorinã, ali-
mente ºi bani, vreo 80.000 de
lei pentru majoritatea primãrii-
lor care au în frunte primari
PDL. Deci metoda practicatã de
guvern cu un premier indepen-
dent a fost aplicatã ºi de Pre-

fectura Dolj cu un prefect „in-
dependent”», se aratã în inter-
pelarea deputatului Ion Cãlin din
data de 21 martie a.c..

Ion Cãlin, trimis
sã-l reclame
pe Nicolae
Giugea la comisia
de disciplinã

Pânã ca Ion Cãlin sã pri-
meascã un rãspuns din partea
guvernului (30 martie a.c.), PD-L
Dolj nu îºi stabilise candidatul
la Consiliul Judeþean Dolj, ºi
conform declaraþiilor lui Radu
Berceanu acesta era prefectul
de Dolj Nicolae Giugea. De alt-
fel, rãspunsul ministrului MAI,

Gabriel Berca, este unul tehnic,
ºi mutã soluþia la comisia de
disciplinã. „În consecinþã, faþã
de cele relatate în cuprinsul in-
terpelãrii ºi normele de mai sus,
în eventualitatea în care existã
indicii cu privire la sãvârºirea
unor abateri disciplinare în ceea
ce priveºte înalþii funcþionari
publici, acestea pot fi semnala-
te comisiei de disciplinã, con-
stituitã potrivit dispoziþiilor art.
79 alin. 4 din Legea nr. 188/
1999 republicatã cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare (al
cãrei secretariat tehnic este asi-
gurat de Agenþia Naþionalã a
Funcþionarilor publici), iar com-
petenþa de aplicare a unei sanc-
þiuni disciplinare aparþine Gu-
vernului (care are ºi competen-
þa de numire, modificare, sus-
pendare ºi încetare a raporturi-
lor de serviciu ale acestei cate-
gorii de înalþi funcþionari pu-
blici)”, rãspunsul ministrului
MAI, Gabriel Berca. Mai exact
îl trimite pe Ion Cãlin la comi-
sia de disciplinã, sã dea o solu-
þie, ºi ataºeazã ºi poziþia lui Ni-
colae Giugea.

Nici usturoi
nu a mâncat,
nici gura nu-i pute

Aºa cum era de aºteptat, Ni-
colae Giugea se disculpã ºi
spune cã acuzaþiile lui
Ion Cãlin sunt nefon-
date, iar el nici usturoi
nu a mâncat, nici gura
nu-i pute: „Având în
vedere adresa dumnea-
voas t rã  n r.  141229/
2012 vã comunicãm în
cele ce urmeazã rãs-
punsul la interpelarea
formulatã de domnul
deputat Ion Cãlin. In-
terpelarea porneºte de
la premisa cã Nicolae
Giugea este, în mod ofi-
cial, candidatul PD-L
la Consiliul Judeþean
Dolj. Aceastã premisã
este falsã, neexistând
nici o singurã afirma-

þie publicã sau înscris a dom-
nului Giugea care sã certifice
o astfel de abordare. Astfel, re-
zultã conform legilor generale
ale silogismului, cã ºi conclu-
zia pe care domnis sa se grã-
beºte sã o extragã este falsã.
În legãturã cu acuzaþiile punc-
tuale ale domnului deputat pre-
cizãm: în ziua de 7.03.2012
în comuna Castranova s-a des-
fãºurat o întâlnire a factorilor
implicaþi în combaterea de ma-
terial lemnos ºi nicidecum vreo
întâlnire a vreunui partid; în
Dolj nu s-au distribuit ajutoare
financiare cãtre nici o primã-
rie; ajutoarele în motorinã ºi
alimente s-au distribuit fãrã a
se þine cont de culoarea politi-
cã a primãriilor ci doar de so-
licitãrile fãcute de aceºtia”.

„S-a întâlnit
cu organizaþia
PD-L din localitate”

Nicolae Giugea este contra-
zis de primarul comunei Castra-
nova, Marin Cioc, care afirmã
cã prefectul de Dolj a partici-
pat la întâlnirea PD-L Castrano-
va. Probabil pentru aceste afir-

maþii, ºi pentru cã a trecut de
la PD-L la PSD, Primãria Cas-
tranova a avut un control marþi
ºi miercuri, de la ITM, Direcþia
Agricolã ºi alte instituþii condu-
se de pedeliºti. Controlul a fost
ca urmare a unei plângeri sem-
natã de un cetãþean care nu lo-
cuieºte în comuna Castranova
ºi nici nu deþine vreun teren sau
imobil în aceastã comunitate.
„Prefectul Nicolae Giugea a
fost la Castranova în urmã cu
câteva sãptãmâni, dar nu a avut
vreo treabã cu mine ca primar,
ºi s-a întâlnit cu organizaþia PD-L
din localitate. Probabil pentru cã
am plecat de la PD-L mi-au tri-
mis niºte controale. Au venit 3
maºini, cu 10 oameni, care au
dat curs la o plângere din par-
tea lui Iulian Pîrvu, care nu
existã ºi asta au constatat ºi
dumnealor. Fiind vorba despre
o plângere neasumatã de cine-
va, în care se aduceau niºte
acuzaþii la adresa mea aº fi pu-
tut sã nu mã supun controlului,
dar pentru cã nu am nimic de
ascuns le-am pus la dispoziþie
documentele pe care mi le-au
cerut”, a declarat Marin Cioc,
primarul comunei Castranova.

Activitatea politicã a prefectu-
lui de Dolj, Nicolae Giugea, din
ultimele luni l-au fãcut pe depu-
tatul PSD, Ion Cãlin, sã adreseze
o interpelare premierului Mihai
Rãzvan Ungureanu, în care sã-i
aducã la cunoºtinþã mai multe în-
cãlcãri ale legii din partea repre-
zentantului guvernului în terito-
riu. În interpelare deputatul Ion
Cãlin aminteºte de apariþia lui Ni-
colae Giugea pe felicitãri cu si-

gla PD-L pe ele, în calitate de
candidat la Consiliul Judeþean
Dolj, sau de participarea acestu-
ia la o ºedinþã de partid, la Cas-
tranova, în care s-a decis candi-
datul PD-L la primãrie. Din par-
tea Guvernului, Ion Cãlin a pri-
mit rãspuns de la ministrul Minis-
terului Administraþiei ºi Interne-
lor, Gabriel Berca, care la rândul
lui ataºeazã la adresa emisã pozi-
þia prefectului Nicolae Giugea.
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Mărinică Dincă, viceprimar al municipiului Craiova: «Ca repre-
zentant al autorităţii publice locale vă urez bun venit în Craiova! Permi-
teţi-mi să vă spun câteva cuvinte despre istoria noastră prin ochii
celui care avea 14 ani în 1990. La 14 ani ţi s-a predat deja Istoria Româ-
niei, iar atunci îmi aduc aminte că am învăţat cu totul altceva decât ce
scrie în această carte. Cred că trebuie să avem toţi curajul să o spunem
– că am învăţat altceva din istoria României de la acea dată pentru
perioada 1947-1990 şi că ceea ce citim în această carte este opusul a
ceea ce n i s-a făcut cunoscut atunci. Vă mulţumesc că aţi realizat
această carte pentru istoria României, pentru cultura României, pentru
educaţia românilor, pentru că în ultimii 20 de ani am văzut suficiente
contradicţii între istoricii români, chiar dacă poate au cercetat aceleaşi
arhive ca şi dvs. Cred că aveam nevoie de cineva care să gândească şi
să privească la rece istoria României. (...)».

Apărută în urmă cu un an,
la Editura RAO, şi devenită în
scurt timp best-seller, cartea-
document a autorului ameri-
can Larry L. Watts „Fereşte-
mă, Doamne, de prieteni. Răz-
boiul clandestin al Blocului
Sovietic cu România” continuă
să suscite interes şi să stâr-
ne ască de zbate ri aprins e .
După ce a fost lansată până
acum în mai multe oraşe din
România, dar şi la Chişinău,
în Republica Moldova, pre-
zentată la târgurile de carte,
lucrarea a fost dezbătută, ieri,
şi la Craiova, în prezenţa au-
torului.

Organizat de  cotidianul
„Cuvântul Libertăţii”, în par-
teneriat cu Biblioteca Jude-
ţeană „Alexandru şi Aris tia
Aman”, cu Universitatea din
Craiova, Baroul Dolj şi Editu-
ra RAO, evenimentul s-a des-
făş urat în Sala Albastră a

amintitei instituţii de învăţă-
mânt superior şi a reunit un
mare număr de studenţi, pro-
fesori, dar şi persoane pasio-
nate de istorie.

Prezenţa la Craiova a auto-
rului Larry L. Watts şi a edito-
rului Ovidiu Ianculescu a fost
salutată de preşedintele Con-
siliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa, şi de viceprimarul Mă-
rinică Dincă, redactorul-şef al
cotidianului „Cuvântul Liber-
tăţii”, Mircea Canţăr, „averti-
zând” auditoriul că are în faţă
„un istoric american de ţinută,
care iubeşte România şi care
crede că românii ar fi meritat
un alt tratament în lume prin
ceea ce au însemnat în istoria
lor şi prin ceea ce au făcut chiar
în timpul Războiului Re ce”.
Totodată, Lucian Dindirică, di-
rectorul Bibliotecii Judeţene,
l-a felicitat pe autor pentru Pre-
miul „Cea mai râvnită carte”

Istoricul american a scos în evi-
denţă faptul că România, şi în spe-
cial românii, fac o figură aparte în
Balcani, în ciuda faptului că au avut
o imagine deformată în exterior. “Ro-
mânia nu a fost numai un popor pe
drumul de a ocupa, a fost şi un po-
por cu  tendinţă să îi sprijine şi pe
alţii care au avut şi ei un stat naţio-
nal. Au fost foarte des obişnuiţi să
ajute pe alţii în zonă. Românii au fă-
cut lucruri şi pentru ei înşişi şi pen-
tru alţii. Ceea ce îi deosebeşte pe ro-
mâni de alte popoare din zona Balca-
nilor este faptul că ei au înţeles foar-
te devreme – cel puţin din secolul al
XIX-lea – că nu a fost nici
o ieşire pentru ei înşişi”.
Larry Watts susţine că
statele mici trebuie să
aibă un  grad  rid icat  de
clandestinitate pentru a
reuşi să-şi menţină iden-
titatea. “O pierdere pen-
tru un stat mare poate să
fie absorbită fără nici un
fel de problemă, aceeaşi
pierdere pen tru un stat
mic poate ajunge la des-
t rămarea statului. Mai
mult, d in tr-o prietenie
foarte s trânsă înt re un
stat mic şi un stat mare,
un stat mare are altă rela-
ţie şi trebuie să ajungă la
acomodări cu un alt stat
mare pentru a nu fi un război”.
“Sovieticii au avut o altă
vedere faţă de România”

În  acelaşi t imp, istoricu l Larry
Watts a recunoscut şi că istoria Ro-
mâniei a început să fie analizată mult
mai târziu în SUA, deoarece se urmă-
reau alte interese geo-strategice. Nu
acelaşi lucru se întâmpla cu Uniunea
Sovietică, care a avut o altă aborda-
re asupra evenimentelor de atunci.
“În SUA, noi nu am înţeles prea bine
România din multe cauze. Cea mai
importantă a fost că România era prea
departe şi încă mică în perioada ace-
ea. Dar în Războiul Rece acest lucru
a devenit chiar mai complicat pentru
orice fel de înţelegere clară. Proble-
ma de bază a fost că, în confruntarea
Est-Vest, SUA şi, de fapt, toate ţările
din NATO au fost prea preocupate
cu ciocniri militare, de pe graniţa din-
tre Germania de Est şi Vest. Pentru
noi, singurele ţări importante au fost
cele din nord – Polonia, Germania de
Est şi Cehoslovacia. România, fiind
în sud, nu a fost o preocupare. Şi din
cauza aceasta a fost folosit cu mare

„Românii, un popor cu tendinţă
să îi sprijine şi pe alţii”

succes acest mit că, de fapt, Româ-
nia nu a avut importanţă strategică.
Dar sovieticii au avut o altă vedere,
chiar dacă şi ei au fost preocupaţi de
aceste ciocniri militare care pot duce
la o conflagraţie mondială. Ei au ştiut
foarte bine că nici unul dintre popoa-
rele din Europa de Est nu a in trat
vo lun tar în  componenţa Blocului
Sovietic. Din cauza aceasta nu a fost
numai o problemă de ciocnire cu
SUA, a fost şi o menţinere a ţărilor
din Europa de Est şi Centrală înăun-
trul acestui bloc. Şi, când s-au uitat
pe hartă, au văzut o mare problemă.
Ei au pierdut controlul numai în sud,

nu au pierdut în nord. De fapt, s-a
început cu Iugoslavia, a urmat Alba-
nia, care a plecat aproape total, iar
România a rămas, formal, în alianţă”.
“România, singura ţară
independentă total pe linie de
politică externă şi de securitate”

Implicaţ ia strategică a României
nu a fost privită doar ca o destrăma-
re a Pactului de la Varşovia, ci ca o
ameninţare de destrămare a Uniunii
Sovietice. “România a fost singura
ţară independentă total pe linie de
politică externă şi de securitate, din
interiorul Pactului de la Varşovia. A
fost independentă, din anii ’50, şi din
punct de vedere economic datorită
faptului că a reorientat politica eco-
nomică, mai mult ş i mai mult, către
Occident. După patru ani, Cehoslo-
vacia a urmat şi ea drumul României
şi a fost o mare frică, acolo, în Mos-
cova, că vor pierde toate tratativele
semnate la Varşovia. De fapt, sovie-
ticii au avut un coşmar mare atunci”.
Pe de altă parte, istoricul american a
admis şi faptul că exista o discrepan-
ţă între politica internă a României şi

cea externă, net  s uperioară. “A
existat o deosebire mare între o poli-
tică internă care a devenit, între anii
’80, foarte lipsită de orice fel de spe-
ranţă. Pe linie politică, nu a fost nici
o împărţire de putere şi, din această
cauză, nu a fost o înţelegere pentru
orice fel de proprietate, în afara sta-
tului, nu a fost posibilă nici o libera-
lizare, nici o reformă, nici o schimba-
re. Dar pe plan internaţional a fost
un principiu total invers. Cel mai im-
portant lucru în declaraţia de inde-
pendenţă din aprilie 1964, făcută de
Gheorghiu-Dej, a fost că politica in-
ternaţională trebuie să fie abordată

fără ideologie. Aici este cel
mai greu lucru pentru Uni-
unea Sovietică şi unul din-
tre lucrurile  de bază pen-
tru ciocnirile între Uniunea
Sovietică şi România. A
fost o problemă majoră, se
înţelege, cum poate să fie
aşa de ideolog, aşa de li-
ber în abordare şi aşa de
reuşit pe plan extern. Uni-
unea Sovietică spune că,
de fapt, România nu a fost
aşa de bună pe plan extern
şi că este o poveste şi că,
mai rău, es te o  aberaţ ie
nocivă pen tru  Occiden t.
Că România a fost un cal
troian. Acest motiv a fost
abordat prima dată în 1955,

apo i la  începutul anilo r ’60, dar cea
mai faimoasă este abordarea dom-
nului Pacepa”. Referitor la Mihai
Pacepa – fostu l şef al Direcţ iei de
Informaţii Externe, Larry Wat ts  a
spus că acesta şi-a recunos cut s in-
gur apartenenţa la  KGB, ca agent
de informaţii. “Am văzut  foarte
multe discuţii des pre asta, inclus iv
recenzii la cartea mea. Oamenii vor
să spun  că Pacepa a fos t un  agent
american. Dar Pacepa a spus  şi în
cartea lui, ş i în  fiecare în trevedere,
şi în fiecare artico l, ceva foarte s im-
plu : că a fost agen t KGB, t imp de
26 de ani. Şi am p lecat de la  acest
lucru . Dacă a fost  agent sov iet ic
timp de 26 de ani, şi lucru  acesta l-
a spus  în 2004, înseamnă că el era
agent  KGB când  era în România.
Acelaş i lucru l-a spus şi şeful In-
formaţiilor Externe din  KGB, acum
doi an i. Deci, nu e nici un dubiu că
el a fost agent  sov ietic. Acelaşi lu-
cru s e ştie şi în SUA, că a fost agent
soviet ic t imp de 27 de an i, acelaşi
lucru l-a spus şi directorul CIA”.

LAURA MOŢÎRLICHE
şi MARGA BULUGEAN

Ovidiu Ianculescu, directorul Editurii RAO: «Acum aproximativ
un an şi trei luni, mai precis în toamna lui 2010, un prieten a venit la mine
cu o carte în limba engleză şi mi-a spus să mă uit pe ea. Era versiunea
cărţii pe care o prezentăm astăzi. Titlul: „With friends like these”. M-a
„costat” aproximativ trei-patru zile şi nopţi de nelăsat din mână. Mi-am
promis mie că voi face absolut tot ceea ce este omeneşte posibil pentru
ca această carte să apară la editura noastră. Iată că lucrul acesta s-a
întâmplat şi, în luna mai a anului trecut, a avut loc o primă lansare a
acestei cărţi în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare, în prezenţa „cre-
mei” istoricilor din România, a peste 15-20 de profesori universitari,
academicieni. Toată elita istoricilor din România a fost prezentă acolo şi
a salutat plenar apariţia acestui volum în limba română. Academicieni
de talia lui Giurescu sau lui Constantiniu prezentau regretul că nu au
fost ei cei care au reuşit să pună în pagină atât de coerent şi atât de bine
întreg acest pachet al istoriei recente româneşti. A urmat un periplu larg
– am fost în Moldova, la Chişinău, am fost la Iaşi, Cluj, Baia Mare,
Constanţa. Ultima prezenţă a noastă a fost, săptămânile trecute, la Timi-
şoara. Credeam că e chiar ultima, dar iată că nu a fost să fie aşa. La
insistenţele şi la invitaţia extrem de amabilă a domnului Mircea Canţăr,
iată-ne prezenţi aici, când tocmai credeam că ecourile şi efectele unor
astfel de întâlniri se vor stinge, aşa cum se întâmplă în general la un an
de la lansarea unei cărţi pe piaţă».

Istoricul american Larry L. Watts, despreIstoricul american Larry L. Watts, despreIstoricul american Larry L. Watts, despreIstoricul american Larry L. Watts, despreIstoricul american Larry L. Watts, despreIstoricul american Larry L. Watts, despreIstoricul american Larry L. Watts, despreIstoricul american Larry L. Watts, despreIstoricul american Larry L. Watts, despre
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acordat, prin votul publicului,
în cadrul Târgului GAUDEA-
MUS de la Craiova, organizat
la începutului lunii martie a
acestui an. Referiri la consis-
tenţa volumului au venit din
partea  prof. univ. dr. Sorin Li-
viu Damean, de la Facultatea
de Teologie, Istorie şi Ştiinţe
ale Educaţiei din cadrul Uni-
versităţii din Craiova.

Făcându-se foarte bine în-
ţeles în limba română, Larry
L. Watts a primit cu îngăduin-
ţă aprecierile gazdelor, apoi a
expus succint principalele idei
ale cărţii, anunţând, totodată,
apariţia următorului volum,
care va face referire şi la mo-
mentul Decembrie 1989. Ri-
guros documentată, bazată pe
informaţii din arhive şi pe so-
lide lucrări de specialitate apă-
rute până acum, lucrarea „Fe-
reşte-mă, Doamne, de prieteni.
Războiul clandestin al Blocu-

lui Sovietic cu România” dez-
văluie amănunte senzaţionale
din culisele spionajului şi po-
liticii internaţionale de dinain-
te de 1989 şi manevrele care
i-au urmat, precum şi strate-
giile  şi tacticile adoptate de
serviciile secrete din Blocul
Comunist pentru a ţine în frâu
as piraţiile  de  inde pendenţă
ale României.

Adevăruri dureroas e sunt
rostite acum pentru prima dată
despre glacialitatea relaţiilor
sovieto-române, dar şi a celor-
lalţi membri ai Tratatului de la
Varşovia, ce duc la o întrebare
importantă: cum de mai exis-
tăm ca naţiune în ciuda tuturor
vicisitudinilor istoriei? Răs-
punsul autorului vine în finalul
demersului său: „Cu astfel de
prieteni, România nu avea ne-
voie să-şi mai caute duşmani
înverş unaţi în afara alianţei
Pactului de la Varşovia”.

Consultant al Corporaţiei
RAND la momentul Revoluţiei,

Larry Watts a călătorit deseori în
Europa de Est şi în URSS înainte

de 1989. Ulterior a asistat oficiali
din România la înfiinţarea

Colegiului Naţional de Apărare şi
a conlucrat cu mai mulţi miniştri
români ai Apărării şi şefi de stat
major privind reforma în dome-

niul armatei, cooperarea cu
Parteneriatul pentru Pace şi

integrarea în NATO. În 1990 şi
1991 a fost şeful Biroului IREX

din Bucureşti, iar până în 1997 a
fost senior consultant al Project
on Ethnic Relation şi director al

Biroului PER din România. Între
2001 şi 2004 a activat drept

consultant pentru reforma sectoru-
lui de securitate pe lângă consilie-
rul prezindenţial pentru securitate

naţională din România.

Evenimentul de ieri a fost prilejuit
de prezenţa la Craiova a istoricului
american Larry Watts, autorul unei
cărţi de referinţă, apărută anul trecut
la Editura RAO, in titulată sugestiv
„Fereşte-mă, Doamne, de prieteni.
Războiul clandestin al Blocului So-
vietic cu România”. Chiar ferindu-
mă de adjective, mărturisesc că ne
aflăm în faţa unui istoric iscoditor, cu
o excepţională capacitate de sinteză
şi o bună înţelegere analitică a eveni-
mentelor la care se raportează.

Cartea este solidă, rezemată într-o
armătură de documente, realmente
inedite, aş spune fără precedent, şi
proiectează imaginea reală a unei ţări
din Blocul Răsăritean, membră a Tra-
tatului de la Varşovia, în care repre-
zenta forţa centrifugă. Scopul cărţii nu
este în nici un caz reevaluarea lui Ni-
colae Ceauşescu sau a Securităţii, cum
observ că insinuează coordonatorul
Unicii Relatări Adevărate şi Istoriceş-
te Exactă despre Comunismul româ-
nesc. La a cărui zbatere se poate zâmbi
cu înţelegere.

De altfel, deschiderea politicii ex-
terne româneşti, o spun nu puţini spe-
cialişti în istoria recentă, inclusiv Mir-
cea Maliţa şi Dinu C. Giurescu, în „Zid
de pace, Turnuri de frăţie”, o inau-
gurează Ion Gheorghe Maurer, longe-
viv prim-ministru, treisprezece ani fără
întreruprere (1961-1974), un record,
depăşindu-l ca durată pe Ion C. Bră-
tianu (1876-1888).

Provocarea mărturisită a autorului
a derivat dintr-o descoperire: prin pu-
nerea la dispoziţia publicului a unor
documente ale Tratatului de la Varşo-
via de către Institutul Gauck (Comisia
Federală pentru Păstrarea Arhivelor
Securităţii de Stat a RDG) – colecţia
de arhive a Departamentului de Stat
al SUA; Arhiva CIA; Rapoartele REL;
Arhivele de Securitate Naţională de
la Universitatea „George Washing-
ton” – cea mai frapantă observaţie a
fost nivelul ostilităţii, în cadrul reu-
niunilor de lucru ale Tratatului de la
Varşovia, frecvenţa şi duritatea ata-
curilor îndreptate împotriva României,
practic orice subiect.

Timp de mai bine de două decenii
a fost ţinta operaţiunilor de dezinfor-
mare. În perioada care a urmat inva-
ziei Cehoslovaciei, la ordinul Mosco-
vei, serviciile din statele satelit au sta-

România, ţinta operaţiunilor
de dezinformare

bilit „rezidenţi cu acoperiri legale” pe
teritoriul românesc. O atitudine fără
precedent. Instrucţiunile KGB către
agenţii din România, interceptate de
DSS, relevau că „România era lucra-
tă ca un stat inamic, o abordare nu
doar perpetuată cât accentuată după
venirea la putere a lui Mihail Gorba-
ciov”. Cartea este de natură să produ-
că un efect terapeutic.

Câteva repere:
• 1965 – procesul de distanţare de

URSS, aşa-zisa derivă românească, iar
liderul de la Bucureşti se afirmă ca una
dintre forţele motrice care extinde şi
accentuează direcţia naţionalistă deja
iniţiată şi dă semne de relaxare în inte-
riorul ţării.

• 1967 – relaţii diplomatice cu RFG,
care avea aşa-numita doctrină Hal-
lstein şi refuza relaţii cu orice ţară care
recunoscuse regimul est-german de
la Berlin.

• 1967 – războiul de şapte zile: Is-
rael – Egipt, Siria şi Iordania

• 1968 – Dezaprobarea invadării
Cehoslovaciei de URSS şi ţările Blo-
cului Răsăritean, exceptând România.
Preşedintele american Lyndon Joh-
nson, aflat la San Antonio, în Texas,
afirmă: „SUA nu vor permite nimănui
să dea drumul câinilor războiului”.

• 1968 (mai) – vizita lui Gaulle la
Bucureşti, inclusiv la Craiova.

• 1969 (2-3 august) – Richard Nixon
vine la Bucureşti, prima vizită a unui

preşedinte american într-o ţară comu-
nistă, „o poartă către China”, dar şi
către Vietnam. Câţiva congresmeni so-
licită insistent pentru acordarea „clau-
zei naţiunii celei mai favorizate”.

Vietnam şi China: Bucureştiul joa-
că un rol important în antamarea con-
sultărilor de pace cu Hanoiul, de către
Was hing ton  (operaţ iunea PA-
CKERS). Se optează chiar ca negocie-
rile de pace să se desfăşoare la Bucu-
reşti, alegându-se în cele din urmă
Parisul. Bucureştiul a fost mediator şi
promotor al relaţiilor sino-americane,
acţionând ca mesager. A mai existat şi
un alt canal, cel pakistanez. În cartea
sa „Diplomaţia”, Henry Kissinger nu
citează relaţiile lui Nixon cu România
şi nici vizita la Bucureşti. Să fi comu-
nicat Islamabadul, înaintea Bucureş-
tiului, unda verde a Beijingului? Deşi
Nixon a declarat că România a des-
chis uşi care ar fi rămas întotdeauna
închise.

• 1973 – Washingtonul a livrat trei
avioane Boeing 707 – 320 C, dotate
cu un sofisticat echipament de comu-
nicaţie: flotila oficială a României.

• 1975 – vizita lui Ford la Bucu-
reşti.

• 1978 – la 60 de ani de la Marea
Unire, nici unul din membrii Pactului
de la Varşovia nu a trimis vreo felicitare
Bucureştiului, nici măcar Iugoslavia.
Au trimis, în schimb, SUA şi China.

• 1984 – prezenţa României la Jo-
curile Olimpice de la Los Angeles în
pofida boicotului ţărilor Blocului Ră-
săritean, care transformaseră eveni-
mentul într-un test al loialităţii faţă de
Moscova.

E uşor acum să fim cinici cu privire
la iluziile din acea perioadă. Dacă ar fi
istoria aşa simplă ca ziaristica, o spu-
ne Kissinger undeva în „Diplomaţia”.
Autorul ne induce convingerea că
România, în graniţele actuale, este ţara
care există doar printr-un accident fe-
ricit. Cu „prietenii” pe care îi avea în
sânul Tratatului de la Varşovia, nu mai
trebuia să-şi caute duşmani.

Larry Watts soseşte în 1981 în Ro-
mânia cu o bursă guvernamentală a
SUA, ca să studieze limba română. Pen-
tru două luni. Revine între 1982 – 1984.
Apoi anual – patru săptămâni – inclu-
siv în 1988, mai puţin în 1989. Efectu-
ează studii pentru Rand Corporation.
După 2002 a lucrat pe probleme de re-
formă în Serviciile de Informaţii Româ-
ne. Consideră că plasarea unor agenţi
ostili dezvoltării relaţiilor mai strânse,
între România şi SUA, a fost o proble-
mă pe toată durata Războiului Rece.

MIRCEA CANŢĂR

Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj: «Am urmărit
cu atenţie întâlnirile pe care, domnule Larry Watts, le-aţi avut în alte
judeţe, personalităţile care v-au însoţit şi tocmai de aceea, în calitatea
mea de preşedinte al Consiliului Judeţean – funcţia de demnitate publică
aleasă cea mai înaltă dintr-un judeţ – vă spun că sunteţi binevenit în Dolj
şi suntem onoraţi să vă avem astăzi oaspete la Craiova. Îi felicit pe cei
care au organizat această manifestare, am fost alături de ei din primul
moment în care am aflat că dvs. veţi fi prezent aici. Îl felicit în primul rând
pe Mircea Canţăr, cel care este responsabil şi cu multe dintre lecturile
mele. Cred că am fost unul dintre primii craioveni care v-a citit cartea şi
am făcut-o cu o voluptate cum nu mi s-a mai întâmplat în ultimul timp. Şi
am reţinut că România n-a avut niciodată prieteni, că între Ceauşescu şi
Brejnev a fost un meci perpetuu, că iredentismul maghiar n-a încetat
niciodată, aşa cum vedem că se mai întâmplă şi acum, că până şi cei pe
care am crezut că îi avem prieteni – şi aici este, pentru mine, una din
părţile cele mai triste ale cărţii – de fapt nu ne-au fost (...)».

Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, directorul Departamentului de
Istorie şi Relaţii Internaţionale – Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe
ale Educaţiei din cadrul Universităţii din Craiova: «Meritul deplin este
al jurnalistului Mircea Canţăr, care de multă vreme îşi doreşte să îl aducă
pe Larry Watts la Craiova, cu atât mai mult cu cât cartea domniei sale, încă
de la apariţie, a fost subiectul dezbaterilor noastre în cercuri mai restrân-
se. (...) Sigur, un astfel de subiect a mai fost abordat în istoriografia româ-
nească de după 1990, au fost timide încercări în această direcţie. Dacă ar
fi să critic ceva este că istoricul american nu a reuşit să vadă toate lucră-
rile care prezintă această perioadă – şi mă refer aici la lucrările istoricilor
consacraţi Florin Constantiniu, Gheorghe Buzatu. Am văzut, într-adevăr,
des citată lucrarea lui Ioan Scurtu, însă am rămas surprins că lucrarea
acad. Florin Constantiniu, scrisă împreună cu Adrian Pop, „Sovietizarea
României” nu a fost citată. Nici o lucrare nu este perfectă, dar ceea ce face
istoricul Larry Watts cu siguranţă este o nouă imagine asupra a ceea ce a
însemnat perioada comunistă la noi, fireşte, din perspectiva aceasta a
politicii externe. (...) Anumite probleme sunt abordate de Larry Watts cu
multă responsabilitate, fără partizanat şi întotdeauna argumentat şi bazat
pe documentele de arhivă şi pe lucrările apărute până acum. Fiind o pe-
rioadă atât de apropiată, am spune noi, istoricii, fireşte că aceste docu-
mente de arhivă multă vreme nu au fost disponibile, deci nu le-am putut
consulta. Larry Watts a fost printre primii care au reuşit să parcurgă toate
aceste documente şi, iată, să ne ofere o imagine cât mai aproape de ade-
văr despre această perioadă din istoria românilor».

Pagini coordonate de MAGDA BRATU
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Dosarul prin care Alina Maria
Persu, de 26 de ani ºi Dan Ale-
xandru Persu, de 25 de ani, au
fost trimiºi în judecatã de procu-
rorii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova pentru trafic de dro-
guri de risc, respectiv complici-
tate la trafic de droguri de risc a
fost înregistrat pe rolul Tribuna-
lului Dolj pe 13 martie a.c. La
momentul respectiv, faþã de tânã-
rã a fost menþinutã mãsura ares-
tãrii preventive dispusã faþã de ea
pe 18 februarie a.c.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurorii DIICOT –

Serviciul Teritorial Craiova, pe par-
cursul cercetãrilor s-a stabilit cã,
în cursul anului 2011, Dan Alexan-
dru Persu ºi Bogdan Nicolae Ma-
vrea, de 23 de ani, au înfiinþat pe
un teren de pe raza comunei Mãl-
dãreºti, judeþul Vâlcea, o culturã de
canabis, în jur de 4-5 kilograme de
muguri de canabis fiind recoltate
ºi depozitate atât la domiciliul lui
Dan Alexandru Persu, din aceeaºi
localitate, cât ºi în apartamentul
închiriat de Alina Persu în Craio-
va, unde aceasta era angajatã. Oa-
menii legii au prins de veste cã tâ-
nãra ºi fratele ei se ocupau cu vân-

zarea de canabis în Craiova, aºa
cã, vineri, 17 februarie a.c., poli-
þiºtii Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO) Cra-
iova, sub coordonarea procuroru-
lui de caz, au efectuat douã per-
cheziþii domiciliare – una la locuinþa
ocupatã de tânãrã în Craiova ºi
cealalatã în localitatea Mãldãreºti,
judeþul Vâlcea. În urma descinde-
rilor, în apartamentul din Craiova,
ascunse într-un corp de mobilã din
sufragerie, într-o pungã din plas-
tic ce fusese pusã intre haine, oa-
menii legii au gãsit aproximativ 500
grame de cannabis, drogurile pro-
venind din cultura ilegalã înfiinþatã
în judeþul Vâlcea.

Fata, fratele ei, care se ocupa
cu gãsirea clienþilor pentru droguri
ºi încasarea banilor, dupã cum au
mai stabilit anchetatorii, împreu-
nã cu celãlalt tânãr au fost duºi la
sediul DIICOT Craiova, iar la fi-
nalul audierilor procurorul de caz
a dispus reþinerea pentru 24 de ore
a tinerei ºi mãsura obligãrii de a
nu pãrãsi localitatea faþã de cei-
lalþi doi învinuiþi. Pe 18 februarie
Alina Maria Persu a primit man-

dat de arestare preventivã, iar de
atunci este dupã gratii.

La termenul de ieri al proce-
sului în care sunt judecaþi cei doi
fraþi, magistraþii Tribunalului Dolj
au admis cererea de eliberare pro-
vizorie sub control judiciar for-
mulatã de apãrãtorul tinerei. In-
stanþa a dispus ca pe timpul eli-
berãrii provizorii Alina Maria Per-
su sã nu depãºeascã limita teri-
torialã a Craiovei, sã se prezinte

la instanþã de câte ori este che-
matã, sã se prezinte la unitatea
de poliþie desemnatã cu suprave-
gherea, sã nu îºi schimbe locuinþa
fãrã încuviinþarea instanþei ºi,
culmea, sã nu se apropie sau sã
comunice direct sau indirect cu
fratele ei, inculpat în dosar. De-
cizia de eliberare poate fi atacatã
cu recurs de cãtre procurori, iar
urmãtorul termen al procesului
este stabilit pentru 24 aprilie a.c.

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
admis, ieri, cererea de eliberare pro-
vizorie sub control judiciar formula-
tã de apãrãtorul Alinei Persu, nepoata
vicepreºedintelui Consiliului Jude-
þean Vâlcea. Tânãra se aflã dupã gra-

tii de pe 18 februarie a.c., când a fost
arestatã, în Craiova, pentru trafic de
droguri de risc, ulterior, atât ea, cât
ºi fratele ei fiind trimiºi în judecatã
de procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova.

TTTTTribunalul Dolj a admis cererea de eliberare a nepoateiribunalul Dolj a admis cererea de eliberare a nepoateiribunalul Dolj a admis cererea de eliberare a nepoateiribunalul Dolj a admis cererea de eliberare a nepoateiribunalul Dolj a admis cererea de eliberare a nepoatei
vicepreºedintelui Consiliului Judeþean Vâlceavicepreºedintelui Consiliului Judeþean Vâlceavicepreºedintelui Consiliului Judeþean Vâlceavicepreºedintelui Consiliului Judeþean Vâlceavicepreºedintelui Consiliului Judeþean Vâlcea

Judecatã pentru trafic de droguri de risc,

Pentru cã totdeauna în preajma sãrbãto-
rilor marile unitãþi comerciale sunt luate cu
asalt de cumpãrãtori, lucru ce creºte sem-
nificativ sumele de bani cu care se lucrea-

zã, poliþiºtii Serviciului de Ordine Publicã
au demarat verificarea modului de pãs-
trare a bunurilor ºi valorilor monetare de-
þinute ºi manipulate la centrele comercia-
le ºi supermarketuri. Astfel, potrivit re-
prezentanþilor IPJ Dolj, în cadrul activi-
tãþilor desfãºurate marþi au fost verifica-
te 18 obiective, dintre care 5 centre co-
merciale ºi 13 supermarketuri. De ase-
menea, au fost verificaþi 91 agenþi de pazã
ºi 26 agenþi de intervenþie care au con-
tracte cu aceste unitãþi, pentru monitori-
zarea timpului ºi modului de reacþie în caz
de nevoie. “Ca urmare a neregulilor con-
statate, poliþiºtii au aplicat 7 sancþiuni con-
travenþionale în conformitate cu preve-

derile legale, valoarea totalã a amenzilor fi-
ind de 8.000 lei. Tot cu aceastã ocazie
agenþii de pazã, reprezentanþii societãþilor
precum ºi angajaþii centrelor comerciale au

fost instruiþi de cãtre poliþiºti cu privi-
re la modul de acþiune în anumite si-
tuaþii, precum ºi pentru prevenirea vic-
timizãrii acestora în cazul producerii
unor evenimente negative”, ne-a decla-
rat agent principal Amelia Cãprãrin, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

La una din societãþile comerciale ve-
rificate, un hipermarket amplasat pe
“Calea Severinului” din municipiu, po-
liþiºtii l-au gãsit pe un agent de pazã al
unitãþii, Aurel Lambru, în serviciu, dar
fãrã a avea asupra sa materialele nece-
sare executãrii serviciului de pazã.
Acesta a fost sancþionat contravenþio-
nal cu amendã în valoare de 500 lei.

Verificãri la centrele comerciale

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
marþi dimineaþã, în jurul orei 7.00,
poliþiºtii Secþiei 5 Craiova au fost
anunþaþi prin apelul de urgenþã 112 cã
liniºtea ºi ordinea publicã este deranjatã
de un bãrbat care pãtrunsese în scara
unui bloc din cartierul Craioviþa Nouã.
Un echipaj format din poliþiºti ºi jan-
darmi au ajuns la faþa locului, au
încercat sã-l legitimeze pe suspect, însã
acesta a devenit recalcitrant, astfel cã
oamenii legii au fost nevoiþi sã-l încãtu-
ºeze ca sã-l poatã duce
la sediul subunitãþii. Aici
s-a stabilit cã era vorba
despre Leonid Pîrvan,
de 26 de ani, din Craio-
va. “Din cercetãrile
efectuate în cauzã s-a
stabilit faptul cã, pe
fondul consumului de
alcool, bãrbatul a spart
geamurile de la uºa de
acces în bloc, apoi a
lovit cu un corp dur,
provocând distrugeri,
uºile de la 3 apartamen-
te, prin gesturile ºi
faptele sale aducându-se
atingere bunelor mora-

vuri, fiind tulburatã grav ordinea ºi
liniºtea publicã. În baza probatoriului
administrat de poliþiºtii craioveni
împotriva persoanei în cauzã s-a dispus
începerea urmãririi penale pentru
comiterea infracþiunilor de ultraj contra
bunelor moravuri ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice ºi distrugere, Judecãtoria
Craiova dispunând arestarea preventivã
pentru 29 de zile”, a precizat agent
principal Amelia Cãprãrin, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Un craiovean a ajuns dupã gratii în urma unui scandal pe care l-a provocat
într-un bloc din Craioviþa Nouã. Bãrbatul, bãut fiind, a distrus uºile de la trei
apartamente ºi s-a certat ºi cu poliþiºtii chemaþi de locatari sã-l liniºteascã.

Arestat preventiv dupã ce a
fãcut scandal într-un bloc

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Două medalii de aur
la “Vinalies Internationales”

În perioada 2-6 martie a.c., în
Franţa, la Paris, a avut loc cea de-a
XVIII-a ediţie a prestigiosului con-
curs “Vinalies Internationales”, la
care s-au înscris peste 3.900 de
vinuri, analizate şi evaluate de 100
de juraţi. Dintre cele 1.008 medalii
acordate, 9 au revenit producători-
lor români. Două au fost de aur şi
au fost obţinute de Domeniul Co-
roanei Segarcea,  cu Tămâioasă
Românească 2011, şi Murfatlar, cu
3 Hectare Sable Noble, 2011 (cu-
paj de Pinot Gris şi Sauvignon
Blanc). Pe plaiurile dobrogene au
ajuns şi 4 medalii de argint (3 Hec-
tare Sable Noble Cabernet Sauvig-
non Rosé – 2011, Lacrima lui Ovi-
diu 5, Late Harvest Chardonnay
special reserve – 2006 şi Sec de
Murfaltar Sauvignon Blanc – 2011).
Celelalte trei medalii au fost obţinu-
te de Recaş (La Putere Cabernet
Sauvignon 2009 şi Solo Quinta

Vinurile “Domeniul Coroanei” Segarcea
au obţinut 5 medalii în Franţa

Brandul “Domeniul Coroanei” nu
mai are nevoie de nici o prezentare. Ci-
tând specialişti în materie, vinurile de
la Segarcea se remarcă prin personali-
tatea distinctă, savoarea şi frăgezimea
obţinute graţie tehnologiei moderne de
prelucrare a strugurilor, prin care reu-
şesc să se individualizeze în orice împre-
jurare. Mărturie stau şi toate premiile
obţinute de-a lungul anilor în concur-
surile de specialitate din întreaga lume.

La ultimele dintre competiţiile vinuri-
lor, desfăşurate în luna martie a acestui
an în Franţa, “Domeniul Coroanei” Se-
garcea a revendicat nu mai puţin de 5
medalii, dintre care trei de aur. Meritul
pentru portofoliul de excepţie al Dome-
niului Coroanei Segarcea îi aparţine
proprietarului Mihai Anghel, care într-
un deceniu a reuşit să dea strălucire
unor vinuri nevalidate anterior în com-
petiţiile de talie mondială.

2001 (cupaj de Syrah, Fetească
Regală, Muscat Ottonel, Sauvignon
Blanc şi Chardonnay), în timp ce
Domeniul Coroanei Segarcea s-a
întors acasă şi cu o a doua meda-
lie, obţinută de data aceasta cu un
vin roşu, Respect 2009.

La ediţia din 2011 a aceleiaşi
competiţii, România câştigase doar
patru medalii, dintre care două de
aur (Solo Quinta 2010 – Recaş,
Lacrima lui Ovidiu 12, – Murfa-
tlar) şi două de argint (Feteasca
Neagră 2008 – Domeniul Coroa-
nei Segarcea, Wolfhouse rosé -
Recaş).
Peste 35 de ţări
înscrise în competiţie

Tot în martie, în zilele de 30 şi
31, şi tot în Franţa, vinurile româ-
neşti au câştigat alte cinci medalii
în cadrul competiţiei internaţiona-
le “Challenge International du
Vin”,  eveniment organizat în
Bourg et Blaye din regiunea Bor-
deaux,  eveniment relatat de

www.vinul.ro. Dintre producăto-
rii români participanţi s-au eviden-
ţiat Domeniul Coroanei Segarcea,
premiată cu trei medalii, şi Dome-
niile Săhăteni, cu două medalii.
Anul acesta, în competiţie au fost
înscrise peste 4.700 de vinuri, pro-
venind din peste 35 de ţări şi de-
gustate de către 800 de experti şi
consumatori amatori avizaţi. Fie-
care comisie de jurizare a fost for-
mată dintr-un viticultor, un oeno-
log, un distribuitor şi un achizitor
de vinuri.
Aur, Argint şi Bronz la “Concours
Mondial du Sauvignon”

Astfel, Domeniul Coroanei Se-
garcea a primit o medalie de aur
pentru vinul Domeniul Coroanei
Segarcea Tămâioasă Roză 2011,
o medalie de argint pentru Dome-
niul Coroanei Segarcea Sauvignon
Blanc 2011 (Prestige) – un vin
premiat cu argint la “Concours
Mondial du Sauvignon”, la mijlo-
cul lunii martie,  şi o medalie de

bronz pentru Principesa Marga-
reta 2010. Domeniile Săhăteni au
câştigat o medalie de aur pentru
vinul Aurelia Vişinescu White Arti-
san 2011 şi o medalie de bronz
pentru vinul Aurelia Vişinescu Ka-
rakter Chardonnay 2011.

Concursul de vinuri “Challen-

ge International du Vin” este unul
dintre cele mai vechi concursuri
internaţionale de profil, aflat la cea
de-a 36-a ediţie, şi este organizat
anual, în fiecare primăvară, timp
de câteva zile, în localitatea Bourg
din regiunea Bordeaux, Franţa.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Cabinetele medicale,
luate în vizor de Casa de

Asigurări de Sănătate

Reprezentanţii Casei de Asigu-
rări de Sănătate Dolj au verificat
cu această ocazie respectarea clau-
zelor contractuale. Mai exact, mo-
dalitatea de acordare a serviciilor
medicale, corespondenţa între ser-
viciile solicitate pentru decontare
de către furnizori şi cele efectuate
în mod real, precum şi modul în
care au fost respectate de către
furnizor condiţiile existente la mo-
mentul evaluării.
Deficienţe au fost descoperite
mai ales la medicii de familie

În total, luna trec ută au fost
efectuate 14 controale la cabine-
tele de medic ină primară şi patru
în ambulatoriul de specialitate cli-
nic.  Printre defic ienţele constata-

În ultimele săptămâni, Casa de Asigurări
de Sănătate (CAS) Dolj a derulat o serie de
controale în rândul furnizorilor de servicii
medicale din judeţ. Şi de această dată cei

mai şifonaţi au ieşit, în urma verificărilor,
medicii de familie, mulţi dintre cei vizitaţi
de inspectorii CAS fiind sancţionaţi pentru
deficienţele constatate.

te în cazul medicilor de familie se
regăseşte raportarea distinctă a
imunizărilor „antipoliomelitic ă
VPO şi VPI” şi „împotriva difte-
riei, tetanosului şi tusei convulsi-
ve – DTP”, deşi forma de prezen-
tare a vac cinurilor le includea pe
ambele, fiind necesară o singură
inoculare. De asemenea, reprezen-
tanţii Casei de Asigurări de Sănă-
tate au rec lamat neconsemnarea
în f işele pacienţilor a prescripţii-
lor medicale,  concediilor medica-
le ş i biletelor de trimitere eliberate
şi completarea incorectă a regis-
trului de c onsultaţii, în sensul lip-
sei semnăturii pac ientului. Alte
probleme depistate au fost lipsa
cererilor asiguraţilor la înscrierea
pe lista de capitaţie a medicului de

familie. Totodată, inspectorii
au descoperit că unii as iguraţi be-
neficiau de medicamente compen-
sate 90% fără a avea dreptul le-
gal, întrucât aceştia realizau şi alte
venituri decât cele din pensii mai
mici de 700 lei.

În urma controalelor efec tua-
te, un medic de familie a fost sanc-
ţionat cu avertisment, un altul cu
diminuarea valorii punctului per
capita cu 10% pentru luna mar-
tie,  iar de la patru doctori s-a re-
cuperat contravaloarea servic iilor
medicale raportate eronat.
Controale şi în farmacii

În c azul ambulatoriului de spe-
cialitate – c linic verificat, singu-
ra defic ienţă cons tatată a fos t
ac eea că unii furnizori nu infor-

mează medicii de familie prin scri-
soare medicală cu privire la dia-
gnostic ul ş i tratamentul efectuat.
Inspec torii Casei de Asigurări de
Sănătate au trecut ş i pragul unui
furnizor de dispozitive medicale.
Ac esta a fost sancţionat pentru
că ar fi efec tuat contracos t ser-
vice la un aparat auditiv în pe-
rioada de garanţie,  fiindu-i impus
să res tituie asiguratului suma în-
casată nelegal. În ambulatoriul de
spec ialitate – medicină dentară au
fost verif ic aţi trei furnizori de
servic ii medicale, concluzia fiind
că există concordanţă între ser-
viciile medic ale raportate ş i cele
consemnate în doc umentele de
evidenţă de la nivelul furnizorilor
de servicii.

Controale s-au derulat şi la trei

farmac ii din judeţ. Inspectorii au
notat la capitolul deficienţe absen-
ţa farmacistului-şef,  faptul că au
fos t eliberate medic amente în
baza unor presc ripţii medic ale
care nu conţineau toate datele
obligatorii ori c ă nu sunt afişate
la loc  vizibil în farmac ie obliga-
ţiile furnizorului privind servicii-
le farmaceutice prestate conform
contractului c u Casa de Asigurări
de Sănătate Dolj.

În urma c ontroalelor  efectua-
te, un furnizor de medic amente
a fost sancţionat  cu „avertis-
ment”,  iar  de la un furnizor de
medicamente s -a imputat contra-
valoarea prescripţiilor medicale
care au fost eliberate fără a con-
ţine datele obligatorii.

RADU ILICEANU
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Patru dintre cei care au reu-
ºit sã obþinã premiul I sunt în
clasa a IX-a. Aceºtia sunt Dan
Mircea Mirea, Vlad Vulpe, elevi
la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” , Cristian Florin Olaru de
la Seminarul Teologic Ortodox
„Sfântul Grigorie Teologul” ºi
Ioana Bianca Cerga, elevã la
Colegiul Naþional „Carol I”.
Aceºtia ºi-au dovedit cunoºtin-
þele aprofundate la faza naþiona-
lã a olimpiadelor la Biologie,
Limba germanã (proba indivi-
dualã), Greacã veche ºi respec-
tiv Neogreacã. Locul I, la Limbi
romanice: spaniolã bilingv a fost
obþinut ºi de Denisa Cârstea, ele-
vã în clasa a XI-a la Colegiul

Doljul, de cinci ori pe locul IDoljul, de cinci ori pe locul IDoljul, de cinci ori pe locul IDoljul, de cinci ori pe locul IDoljul, de cinci ori pe locul I
la olimpiadele naþionalela olimpiadele naþionalela olimpiadele naþionalela olimpiadele naþionalela olimpiadele naþionale

Elevii din judeþul Dolj au fã-
cut performanþã la olimpiade-
le naþionale, acumulând 84 de
premii ºi menþiuni în sãptã-

mâna „ªcoala altfel”. Cinci
elevi au reuºit sã obþinã cel mai
mare punctaj ºi sã se califice
pe locul I.

Naþional „Elena Cuza”.

Zece premii II
Zece elevi au reuºit sã se cali-

fice pe locul al II-lea. Performan-
þa a fost atinsã la Olimpiada de
Biologie de eleva Oana Pãun de
la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, la Olimpiada de Discipli-
ne tehnice de Radu Adrian Ena-
che de la Grupul ªcolar „Traian
Vuia”, ºi Mihai Claudiu Buzatu de
la Liceul Teoretic „George ªtefan
Marincu”, la Olimpiada de Limba
germanã de Andreea Vasilescu,
Teodora Alexandra Stuparu am-
bele de la Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti” ºi Mãdãlina Horcea –
Colegiul Naþional „Elena Cuza”,

Olimpiada de Limba greacã – Io-
nuþ Emanuel Nicola de la Semi-
narul Teologic Ortodox „Sfântul
Grigorie Teologul”, Olimpiada de
Limba spaniolã Munoz Groza
Adriana Estefa de la Colegiul Na-
þional „Carol I” din Craiova. Tot
premiul II a fost obþinut ºi de ele-
vele Amelia Ruxandra Dascãlu ºi
Andreea Mãdãlina Urziceanu de la
ªcoala Nr 2 „Traian”, la Olimpia-
da de Socio-Umane.

Pe locul al III-lea s-au califi-
cat elevii Mihaela Irina Bucã
(ªcoala cu clasele I-VIII 21
„Gheorghe Þiþeica” ) ºi Cristina
Pelea (Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”) la Olimpiada de Biolo-
gie, Mihai Popa – Colegiul Naþi-

onal „Fraþii Buzeºti”- la Olimpia-
da de Informaticã, Marisa Con-
stantin ºi Mãdãlin Ionescu -
ªcoala cu clasele I-VIII 21
„Gheorghe Þiþeica” - la Olimpia-
da de Socio-Umane.

Elevii au intrat
în lotul lãrgit

Opt dintre participanþii la
olimpiade s-au calificat ºi în lo-
tul lãrgit al României ºi se pre-
gãtesc, alãturi de alþi colegi din
þarã, sã participe la olimpiadele
internaþionale. Pe aceastã listã se
aflã Cristina Pelea ºi Dimulescu

Cristina de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, olimpice la
Biologie, Munteanu Valentin –
olimpic la Fizicã-, ºi ªtefania
Sterpul – olimpicã la Astronomie
ºi Astrofizicã- de la Colegiul
Naþional „Carol I”. Alþi patru
elevi au fãcut performanþã la In-
formaticã. Este vorba de Ale-
xandru Gabriel Oprea (clasa a
VI-a), Alexandru Ioan Belcinea-
nu (clasa a VIII-a) la Colegiul
Naþional „Carol I”, Alexandru
Murtaza ºi Mihai Popa de la Co-
legiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
din Craiova.

CARMEN RUSAN

Ministerul Educaþiei a finalizat site-ul exame-
nului naþional de definitivare în învãþãmânt – http:/
/definitivat.edu.ro, de unde se pot descãrca pro-

gramele ºi metodologia de organizare ºi derulare a
evaluãrii. Tot pe aceastã paginã se gãseºte ºi lista
cu hotãrârile de Guvern privind autorizarea de

funcþionare provizorie sau acreditarea spe-
cializãrilor din cadrul instituþiilor de învãþã-
mânt superior de stat ºi particular, profiluri-
le, specializarea, durata studiilor, precum ºi
titlurile obþinute de absolvenþii învãþãmântu-
lui universitar. La acestea se adaugã ºi no-
menclatorul domeniilor ºi specializãrilor uni-
versitare din cadrul instituþiilor de învãþãmânt
superior de stat ºi particular, structurile ºi
specializãrile universitare acreditate sau au-
torizate sã funcþioneze provizoriu din insti-
tuþiile de învãþãmânt superior ºi ordinele de
ministru prin care au fost aprobate progra-
mele de studii universitare de masterat.

CARMEN RUSAN

La un an de la prima confe-
rinþã din cadrul proiectului
„Avangardã ºi transdis-
ciplinaritate”, la Biblio-
teca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi  Arist ia  Aman”
(Secþia audio-video / Sala
„Marin Sorescu”) are loc
astãzi, ora 17.00, lansa-
rea noului numãr al revis-
tei „Mozaicul” (3/2012),
ce cuprinde dosarul „Ba-
sarab Nicolescu, un mare
academician român la
ceas aniversar” conceput
cu ocazia împlinirii a 70
de ani de cãtre fizicianul
ºi filosoful Basarab Nico-
lescu. Textele din dosa-
rul tematic sunt semnate

de Andrei ªerban, Solomon Mar-
cus, George Banu, Luiza Mitu,
Gabriel Nedelea ºi Petriºor Mili-

taru. Vor vorbi despre persona-
litatea ºi viziunea transdiscipli-
narã a lui Basarab Nicolescu

prof. univ. dr. Radu
Constantinescu, Ni-
colae Marinescu –
director al revistei
„Mozaicul” ºi al Edi-
turii „Aius”, ºi Luiza
Mitu – redactor al
revistei „Mozaicul”
ºi doctorand în stu-
dii transdisciplinare.
Moderator al întâlni-
rii va fi Petriºor Mi-
litaru, iniþiator al
proiectului „Avan-
gardã ºi transdisci-
plinaritate”.

MAGDA BRATU

Absolvenþii de Medicinã
care nu au reuºit sã intre în
rezidenþiat în toamna anului
trecut mai au o ºansã în
aceastã primãvarã: pot
participa la concursul care va
avea loc pe 20 mai a.c. Ieri,
Ministerul Sãnãtãþii a fãcut
publicã data la care se va
organiza un nou concurs de
intrare în Rezidenþiat pentru
posturile ºi locurile rãmase
neocupate în sesiunea din 20
noiembrie 2011, în domeniul
medicinã.

Sesiunea extraordinarã de
concurs se va desfãºura
numai în Centrul Universitar
Bucureºti, absolvenþii facul-
tãþilor de medicinã urmând sã
concureze pe un numãr de
98 locuri ºi 318 posturi de
medic rezident care au rãmas

Rezidenþiatul
intermediar va avea loc

pe 20 mai a.c.
neocupate dupã repartiþia
candidaþilor promovaþi în
concursul de rezidenþiat,
sesiunea noiembrie 2011.
Înscrierile pentru Rezidenþiat
vor avea loc în perioada 17-
27 aprilie a.c.

Absolvenþii care candidea-
zã pe post se vor înscrie la
direcþiile de sãnãtate publicã
ale judeþelor unde doresc sã
concureze. În cazul înscrieri-
lor pe loc, acestea se vor
face la sediul direcþiilor de
sãnãtate publicã.

Pe parcursul acestei
sãptãmâni, Ministerul Sãnãtã-
þii va publica pe pagina de
web www.ms.ro detaliile
privind organizarea concur-
sului, precum ºi metodologia
de organizare.

RADU ILICEANU

Ministerul Educaþiei a publicat
programele pentru definitivat

Ministerul Educaþiei a publicat
programele pentru definitivat
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Un cutremur puternic, cu mag-
nitudinea de 8,7 grade, a fost înre-
gistrat, ieri, în largul coastei occi-
dentale a insulei indoneziene Suma-
tra, au anunþat agenþiile de geofizi-
cã indonezianã ºi americanã. Seis-
mul s-a produs la ora localã 8.38
GMT (11.38, ora României), la o
adâncime de 33 de kilometri ºi la
circa 430 de kilometri sud-vest de
Banda Aceh, capitala provinciei
Aceh din insula Sumatra, a preci-
zat Institutul american de Geofizi-
cã (USGS). Un al doilea cutremur,
cu magnitudinea de 8,2 grade, s-a
produs la ora 10.43 GMT (13.43

ora României), tot în largul insulei
Sumatra, la 615 kilometri de Banda
Aceh ºi la o adâncime de 16,4 kilo-
metri, potrivit datelor preliminare ale
Institutului american de Geofizicã.

O alertã de tsunami a fost emisã
pentru întregul Ocean Indian, res-
pectiv 28 de þãri (Indonezia, India,
Sri Lanka, Australia, Birmania - Uni-
unea Myanmar, Thailanda, Maldive,
teritoriile britanice din Oceanul In-
dian, Malaezia, Mauritius, Reunion,
Seychelles, Pakistan, Somalia,
Oman, Madagascar, Iran, Emirate-
le Arabe Unite, Yemen, Comore,
Bangladesh, Tanzania, Mozambic,

Kenya, Insulele Crozet, Insulele Ker-
guelen, Africa de Sud, Singapore).
Dupã câteva ore însã, Centrul ame-
rican de alertã în caz de tsunami, cu
sediul la Hawaii, a anunþat cã a re-
tras alerta de tsunami pentru întreg
Oceanul Indian, precizând cã rãmâ-
ne la latitudinea guvernului fiecãrei
þãri în parte sã stabileascã dacã mai
menþine starea de alertã.

Primul cutremur a fost resimþit
timp de cinci minute, a declarat un
jurnalist AFP la Banda Aceh. „A în-
ceput ca un cutremur slab, iar apoi
a crescut în intensitate. Unii încer-
cau sã fugã (departe de litoral), alþii
se roagã, iar copiii au intrat în pani-
cã atunci când profesorii au încer-
cat sã îi scoatã din ºcoli”, a declarat
acesta. „Existã blocaje rutiere peste
tot, pentru cã oamenii încearcã sã
se îndepãrteze de coaste”, a adãu-
gat jurnalistul. Martori prezenþi pe
Insula Simeulue, localizatã în apro-
pierea epicentrului cutremurului, au
anunþat cã apa s-a retras 10 metri,
relateazã Reuters. Deocamdatã nu
existã informaþii despre posibile vic-
time sau pagube materiale.

Cutremurul a fost resimþit pânã
în interiorul Indiei ºi Thailandei, zgu-
duind imobilele din Bangkok. Ofi-

cialii thailandezi au emis ordine de
evacuare în staþiunile turistice Phu-
ket ºi Phangnga, precum ºi în pro-
vinciile de coastã, ºi au cerut locui-
torilor de pe litoralul Mãrii Andaman
sã evacueze zona. „Oamenii care
locuiesc pe coasta Andaman trebu-
ie sã se deplaseze în zone înalte ºi sã
rãmânã cât de departe posibil de
mare”, a precizat centrul naþional de
gestionare a catastrofelor. Potrivit
Sky News, ºi locuitorii de pe coasta
de est a Indiei au fost informaþi cã
trebuie sã se îndepãrteze de litoral,
dupã ce seismul a fost resimþit în
oraºele Calcutta, Chennai ºi Banga-
lore. În Indonezia, în Banda Aceh,
alimentarea cu energie electricã a
fost întreruptã, iar locuitorii au în-
ceput sã se îndrepte spre zone mai
înalte, a relatat CNN.

Ambasada României de la Jakar-
ta se aflã în contact permanent cu
autoritãþile indoneziene, pentru a
identifica eventuale victime în rân-
dul cetãþenilor români, a declarat
purtãtorul de cuvânt al MAE, Do-
ris Mircea. Ea a precizat cã nu se
cunoaºte numãrul cetaþenilor ro-
mâni din zonã, deoarece nu este
obligatoriu ca aceºtia sã se înregis-
treze la ambasadã.

Douã cutremure, de 8,7 ºi 8,2 grade,Douã cutremure, de 8,7 ºi 8,2 grade,Douã cutremure, de 8,7 ºi 8,2 grade,Douã cutremure, de 8,7 ºi 8,2 grade,Douã cutremure, de 8,7 ºi 8,2 grade,
au lovit insula indonezianã Sumatraau lovit insula indonezianã Sumatraau lovit insula indonezianã Sumatraau lovit insula indonezianã Sumatraau lovit insula indonezianã Sumatra

Organizatorul autoproclamat al
atentatelor de la 11 septembrie 2001,
Khaled Sheikh Mohammed, ºi cei
patru presupuºi complici ai sãi vor
fi puºi sub acuzare pe 5 mai, în faþa
unui tribunal militar de excepþie de la
Guantanamo, a anunþat marþi Pen-
tagonul. Aceastã datã ar putea fi amâ-
natã dacã avocaþii celor cinci acu-
zaþi cer acest lucru. „În cadrul audi-
erii de la 5 mai, voi stabili un calen-
dar complet al procedurii în acest
dosar”, a scris judecãtorul militar
James Pohl, cel care a preluat dosa-
rul, într-un document postat marþi
seara pe site-ul tribunalelor militare.
El le-a cerut avocaþilor sã prezinte

Organizatorii atentatelor de la 11
septembrie, puºi sub acuzare pe 5 mai

Mediatorul internaþional Kofi
Annan a deplâns, marþi, într-o
scrisoare adresatã Consiliului de
Securitate al ONU, faptul cã regi-
mul sirian nu a dat, încã, nici un
veritabil „semn de pace” ºi îi cere
sã-ºi „schimbe linia de conduitã”,
relateazã AFP. În acest document
de patru pagini, Annan noteazã cã
forþele guvernamentale s-au re-
tras din anumite oraºe înainte de
termenul-limitã de 10 aprilie, însã
în alte localitãþi se desfãºoarã, în
continuare, „operaþiuni militare”.
Zilele ce au precedat data-limitã
de 10 aprilie „ar fi putut reprezenta
pentru Guvernul sirian ocazia de

Kofi Annan: Damascul nu a dat
nici un „semn de pace”

a transmite un puternic semn de
pace”, scrie Annan, dar, a adãu-
gat el, „în ultimele cinci zile, a
devenit evident cã nu a fost dat
un asemenea semn”. „Este esen-
þial”, scrie el, „ca în urmãtoarele
48 de ore sã se observe semne ale
unei schimbãri imediate ºi incon-
testabile a dispozitivului militar al
forþelor guvernamentale pe întreg
teritoriul þãrii”. El cere, de aseme-
nea, opoziþiei siriene „sã-ºi res-
pecte angajamentele (...) ºi sã nu
ofere Guvernului pretextul de a nu
ºi le respecta pe ale sale”, apreci-
ind declaraþiile opoziþiei ca „încu-
rajatoare în aceastã privinþã”.

sugestiile lor înainte de aceastã datã,
pentru a stabili un calendar care „sã
satisfacã, pe cât posibil, toate pãrþi-
le”. Kuwaitianul Khaled Sheikh Mo-
hammed, în vârstã de 46 de ani,
cunoscut cu iniþialele KSM, yeme-
nitul Ramzi ben al-Shaiba, pakista-
nezul Ali Abd al-Aziz Ali ºi saudiþii
Wallid ben Attash ºi Mustafa al-Hus-
sawi vor fi acuzaþi oficial de „pregã-
tirea ºi executarea atentatelor de la
11 septembrie 2001 la New York,
Washington ºi Shanksville (Pennsyl-
vania), care au provocat moartea a
2.976 de persoane”. Cei cinci acu-
zaþi riscã sã fie condamnaþi la pe-
deapsa cu moartea.

Alimentarea cu carburant a rachetei nord-co-
reene care urmeazã sã plaseze pe orbitã un satelit
între 12 ºi 16 aprilie este în curs, a anunþat, ieri,
un reprezentant al Comitetului pentru tehnologie
spaþialã. „Injectãm carburantul în momentul în care
vorbim. Acest lucru a început”, a declarat Paek
Chang-Ho, directorul Centrului de control al sate-
liþilor. Un grup de zeci de jurnaliºti strãini a fost
autorizat, pentru prima datã, sã viziteze acest cen-
tru pãzit de armatã, într-o operaþiune de transpa-
renþã menitã, potrivit Phenianului, sã dovedeascã
faptul cã este vorba despre o lansare civilã ºi nu
de un tir de rachetã balisticã. Umplerea rezervoa-
relor rachetei „va fi încheiatã într-un viitor apro-
piat”, a completat Paek. Data lansãrii „va fi decisã
de superiorii mei”, a precizat el. Satelitul va trebui
sã furnizeze informaþii despre recoltele, pãdurile
ºi resursele naturale ale Coreei de Nord.

Statele Unite ºi aliaþii sãi sud-coreeni ºi japo-
nezi acuzã Phenianul cã pregãteºte, de fapt, un
nou test cu rachetã balisticã. Rusia, apropiatã a
regimului nord-coreean, condamnã, de aseme-
nea, proiectul. Marþi, secretarul de stat ameri-
can Hillary Clinton, a avertizat Coreea de Nord

cã trebuie sã renunþe la lansarea rachetei dacã
aspirã la un „viitor paºnic” pentru locuitorii sãi.
„Desfãºurãm consultãri strânse (cu partenerii
noºtri) ºi în cadrul Naþiunilor Unite, la New York,
ºi vom lua mãsurile care se impun”, a spus Clin-
ton în cadrul unei conferinþe de presã, susþinu-
tã alãturi de omologul sãu japonez, Koichiro
Gemba, la Washington. „Dacã
Coreea de Nord aspirã la un
viitor paºnic ºi mai bun pentru
poporul sãu, trebuie sã nu con-
tinue cu o nouã lansare, care
reprezintã o ameninþare pentru
securitatea regionalã”, a subli-
niat aceasta. Clinton ºi Gemba
au reafirmat, cu aceastã oca-
zie, cã lansarea conduce la în-
cãlcarea Rezoluþiilor nr.1718 ºi
1874 ale Consiliului de Securi-
tate al ONU ºi chiar au cerut
Naþiunilor Unite „sã rãspundã
într-o manierã credibilã” dacã
Coreea de Nord îºi menþine in-
tenþia de a lansa satelitul. Dacã

este cazul, „Consiliul va trebui sã se reuneascã
ºi sã rãspundã într-o manierã credibilã”, a de-
clarat presei ambasadoarea americanã la ONU,
Susan Rice. Statele membre ale Consiliului au
avut, deja, consultãri pe aceastã temã ºi sunt
de acord cã lansarea este „o provocare” din
partea Phenianului, a apreciat Rice.

Nord-coreenii nu renunþã la lansarea rachetei, SUA ºi Japonia insistã cã trebuie sã o facã

CE va cere ridicarea
restricþiilor impuse românilor
ºi bulgarilor pe piaþa muncii

Comisia Europeanã va prezen-
ta, sãptãmâna viitoare, o strategie
privind stimularea creºterii
economice în Uniunea Europeanã,
care solicitã, printre altele,
ridicarea restricþiilor impuse
lucrãtorilor români ºi bulgari pe
piaþa forþei de muncã din unele
state membre, nota, ieri, „Finan-
cial Times”. Potrivit proiectului
documentului de 28 de pagini, ce
va fi prezentat de executivul UE,
restricþiile respective împiedicã
persoanele calificate, dar fãrã un
loc de muncã, sã se deplaseze cãtre
þãri în care se manifestã penurie de
forþã de muncã. Cererea CE de
ridicare a respectivelor restricþii ar
putea provoca controverse în
Franþa, unde astfel de mãsuri sunt
încã în vigoare, iar problemele
privitoare la migraþie se aflã în
centrul campaniei pentru preziden-
þiale a actualului ºef al statului,
Nicolas Sarkozy.
Atentat în Republica Moldova

Directorul Agenþiei Naþionale
de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE) din Republica
Moldova, Nicolae Rãileanu, a fost
rãnit uºor, marþi seara, dupã ce
autoturismul sãu a sãrit în aer, în
faþa Spitalului Oncologic din
Chiºinãu. Potrivit martorilor,
maºina a sãrit în aer în momentul
în care Rãileanu s-ar fi urcat în
ea, flãcarile extinzându-se ºi
asupra unui microbuz parcat în
apropiere. Vehiculele au ars
complet, relateazã www.protv.md.
Martorii spun cã deflagraþia a fost
atât de puternicã, încât a fost
auzitã la o distanþã mai mare de
un kilometru. O asistentã medicalã
susþine cã în timpul exploziei
Rãileanu era în maºinã ºi cã a fost
rãnit. El ar fi fost într-o vizitã la o
persoanã internatã în Spitalul
Oncologic. Autoritãþile moldovene
iau în calcul ipoteza unui atentat.
Rick Santorum s-a retras
din cursa republicanã
pentru Casa Albã

Rick Santorum a anunþat cã se
retrage definitiv din cursa electo-
ralã pentru desemnarea candidatu-
lui republican la preºedinþia
Statelor Unite. Anunþul a fost
fãcut de candidatul republican
într-un discurs rostit în statul
american Pennsylvania. Candida-
tul ultraconservator republican ar
fi trebuit sã reia campania
electoralã marþi, dupã ce fusese
opritã temporar cu ocazia sãrbãto-
rilor pascale. În aceastã perioadã,
fiica sa Bella a fost spitalizatã din
cauza unei anomalii cromozomice
rare. „Chiar dacã aceastã campa-
nie prezidenþialã s-a încheiat
pentru mine ºi dacã am suspendat
campania electoralã începând de
azi, noi nu am abandonat lupta”,
a declarat Santorum, în cadrul
unei conferinþe de presã. Acesta se
afla, marþi, pe locul doi, cu mult
în urma favoritului Mitt Romney,
în lupta pentru desemnarea drept
contracandidat – din partea
republicanilor - a preºedintelui
democrat în exerciþiu, Barack
Obama, la alegerile din 6
noiembrie.
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Anunþul tãu!
SC STAR SA Craiova primeºte pânã la data de
18.04.2012, oferte de cumpãrare a unei barãci
metalice degradate aflatã pe strada “Caracal”
nr. 105. Relaþii la telefon: 0251/414.964, sau la se-
diul din str. România unctoare nr. 15.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã
cu strigare în vederea închirierii spaþiului comer-
cial situat în Craiova, strada “Brazda lui Novac”,
bloc 39- parter, judeþul Dolj, în suprafaþã de 26,14
mp, profil prestãri servicii. Licitaþia va avea loc
la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. “Brestei” nr.
129, în data de 19.04.2012, ora 15.00. Relaþii su-
plimentare la telefon: 0251/411.214, int. 17.
În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 ºi ale ac-
tului constitutiv al societãþii cooperative de con-
sum, Consiliul de Administraþie al S.C.C. Robã-
neºti convoacã adunãrile generale (ordinarã ºi
extraordinarã) ale membrilor cooperatori la se-
diul societãþii din localitatea Robãneºti, pentru
data de 26 aprilie 2012, ora 11.00 având urmã-
toarea ordine de zi: 1. Aproarea Raportului Con-
siliului de Administraþie pe anul 2011; 2. Apro-
barea Raportului cenzorului pe anul 2011; 3.
Aprobarea situaþiilor financiare anuale pentru
anul 2011; 4. Adoptarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pentru anul 2012; 5. Aprobarea acti-
velor proprietatea societãþi, care pot face obiec-
tul gajãrii, ipotecãrii, închirierii sau înstrãinãrii în
anul 2012â; 6. Diverse. În cazul în care la data ºi
ora convocãrii nu se întruneºte cvorumul de
ºedinþã adunãrile generale se reconvoacã pen-
tru data de 27 aprlie 2012, la aceeaºi orã, în ace-
laºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Comuna Greceºti, judeþul Dolj, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul Moderni-
zare bunuri de exploatare agricolã în comuna
Greceºti, judeþul Dolj, propus a fi amplasat în
comuna Greceºti – toate satele. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1 ºi la sediul
primãriei Greceºti, în zilele de L-V, între orele 9.00
– 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1.
Primãria Drãgoteºti anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Îmbunãtãþirea drumuri ex-
ploatare agricolã, propus a fi amplasat în comu-
na Drãgoteºti, judeþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada “Petru Rareº” nr. 1 ºi la sediul primãriei
Drãgoteºti, în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1.
Comuna Orodel anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activitatea/proiectul „Inte-
grat apã ºi canal mãsura 3.2.2.”, ce se desfã-
ºoarã în comuna Orodel, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, Craiova, strada “Petru
Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9.00 – 14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
ARPM Craiova pânã la data de 28.04.2012.
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Conducerea S.C. Microcomputer
Service S.A. ureazã angajaþilor
ºi colaboratorilor
Sãrbãtori liniºtite,
fericite ºi pline
de luminã.
Hristos a Înviat!
Preºedinte,
Constantin
Mândruleanu

Cu ocazia Sfintei Sãrbãtori a
Învierii Domnului urez tututor

locuitorilor Comunei Brãdeºti ºi
tuturor colaboratorilor Primãriei
Brãdeºti Sãrbãtori Fericite, îm-

plinire ºi multã sãnãtate!
Primar, Ionel
Rãcãreanu

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã instalator
autorizat gradul II D.A.
sau desenator/desena-
toare în domeniul insta-
laþiilor. Telefon: 0251/
410.545; 0723/063.208.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Prepar torturi pentru mese
festive, folosind ingrediente
naturale. Relaþii la telefon:
0740/645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digita-
le cu calitate de înaltã rezo-
luþie ºi filmãri de înaltã clasã
HD sau DV. Telefon: 0766/
359.513.
Execut lucrãri amenajãri in-
terioare, acoperiºuri, înveli-
toare electrice, diverse. Te-
lefon: 0763/983.510.

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 domi-
cilil 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.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.

Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid puncte
de lucru, modificare capital,
cesiune pãrþi, modificare se-
diu social. Telefon: 0761/
633.118.
Cadastru apartamente. Te-
lefon: 0744/345.112.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Tele-
fon: 0744/211.789; 0770/
333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 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.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil.Telefon:
0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ con-
venabil. Telefon: 0724/
434.140.
Vând locuinþã comfort spo-
rit din Craiova, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
014.925.
Particular, camerã cãmin,
vis-a-vis 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 deco-
mandatã etaj 2/2 Nan-
terre, zona Puºkin, 48
mp, boxã. Telefon: 0745/
541.194.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
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Hristos a Înviat!
Primar, Popa Constantin

De Sfintele Paºti le urez
tuturor locuitoruilor

comunei Terpeziþa pace
în sufete, bucurii ºi

Hristos a Înviat!
Primar, Popa Constantin
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Lumina Sfintei Învieri sã pã-Lumina Sfintei Învieri sã pã-Lumina Sfintei Învieri sã pã-Lumina Sfintei Învieri sã pã-Lumina Sfintei Învieri sã pã-
trundã în toate casele locuitorilortrundã în toate casele locuitorilortrundã în toate casele locuitorilortrundã în toate casele locuitorilortrundã în toate casele locuitorilor
comunei Întorsura, sã le umplecomunei Întorsura, sã le umplecomunei Întorsura, sã le umplecomunei Întorsura, sã le umplecomunei Întorsura, sã le umple
sufletele de bucurii ºi împliniri.sufletele de bucurii ºi împliniri.sufletele de bucurii ºi împliniri.sufletele de bucurii ºi împliniri.sufletele de bucurii ºi împliniri.

Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!
Primar, Camen ConstantinPrimar, Camen ConstantinPrimar, Camen ConstantinPrimar, Camen ConstantinPrimar, Camen Constantin

Prmarul comunei Urzicuþa,
Florea Grigorescu, este alãturi
de toþi locuitorii comunei cu
un gând bun ºi o urare de
sãnãtate, prosperitate ºi
împlinirea tuturor dorinþelor.

Paºte Fericit!
Hristos a
Înviat!

Învierea MântuitoruluiÎnvierea MântuitoruluiÎnvierea MântuitoruluiÎnvierea MântuitoruluiÎnvierea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos ºi Sfintelenostru Iisus Hristos ºi Sfintelenostru Iisus Hristos ºi Sfintelenostru Iisus Hristos ºi Sfintelenostru Iisus Hristos ºi Sfintele
Paºti sã fie prilej de bucuriePaºti sã fie prilej de bucuriePaºti sã fie prilej de bucuriePaºti sã fie prilej de bucuriePaºti sã fie prilej de bucurie
ºi liniºte sufleteascã pentruºi liniºte sufleteascã pentruºi liniºte sufleteascã pentruºi liniºte sufleteascã pentruºi liniºte sufleteascã pentru
toþi locuitorii comunei Poianatoþi locuitorii comunei Poianatoþi locuitorii comunei Poianatoþi locuitorii comunei Poianatoþi locuitorii comunei Poiana
Mare, cãrora le urez multãMare, cãrora le urez multãMare, cãrora le urez multãMare, cãrora le urez multãMare, cãrora le urez multã

sãnãtate, împliniri ºisãnãtate, împliniri ºisãnãtate, împliniri ºisãnãtate, împliniri ºisãnãtate, împliniri ºi
Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!

PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Marin V, Marin V, Marin V, Marin V, Marin Vintilãintilãintilãintilãintilã

Conducerea FRAÞII
BACRIZ Craiova

ureazã tuturor sala-
riaþilor, colaborato-

rilor ºi cãlãtorilor
multã sãnãtate,

bucurii, sã fie împli-
niþi sufleteºte alã-

turi de cei dragi, sã
aibã parte de un

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Conducerea FRAÞII
BACRIZ Craiova

ureazã tuturor sala-
riaþilor, colaborato-

rilor ºi cãlãtorilor
multã sãnãtate,

bucurii, sã fie împli-
niþi sufleteºte alã-

turi de cei dragi, sã
aibã parte de un

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Conducerea FRAÞII
BACRIZ Craiova

ureazã tuturor sala-
riaþilor, colaborato-

rilor ºi cãlãtorilor
multã sãnãtate,

bucurii, sã fie împli-
niþi sufleteºte alã-

turi de cei dragi, sã
aibã parte de un

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Conducerea FRAÞII
BACRIZ Craiova

ureazã tuturor sala-
riaþilor, colaborato-

rilor ºi cãlãtorilor
multã sãnãtate,

bucurii, sã fie împli-
niþi sufleteºte alã-

turi de cei dragi, sã
aibã parte de un

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Conducerea FRAÞII
BACRIZ Craiova

ureazã tuturor sala-
riaþilor, colaborato-

rilor ºi cãlãtorilor
multã sãnãtate,

bucurii, sã fie împli-
niþi sufleteºte alã-

turi de cei dragi, sã
aibã parte de un

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Conducerea FRAÞII
BACRIZ Craiova

ureazã tuturor sala-
riaþilor, colaborato-

rilor ºi cãlãtorilor
multã sãnãtate,

bucurii, sã fie împli-
niþi sufleteºte alã-

turi de cei dragi, sã
aibã parte de un

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Conducerea FRAÞII
BACRIZ Craiova

ureazã tuturor sala-
riaþilor, colaborato-

rilor ºi cãlãtorilor
multã sãnãtate,

bucurii, sã fie împli-
niþi sufleteºte alã-

turi de cei dragi, sã
aibã parte de un

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Conducerea FRAÞII
BACRIZ Craiova

ureazã tuturor sala-
riaþilor, colaborato-

rilor ºi cãlãtorilor
multã sãnãtate,

bucurii, sã fie împli-
niþi sufleteºte alã-

turi de cei dragi, sã
aibã parte de un

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Conducerea FRAÞII
BACRIZ Craiova

ureazã tuturor sala-
riaþilor, colaborato-

rilor ºi cãlãtorilor
multã sãnãtate,

bucurii, sã fie împli-
niþi sufleteºte alã-

turi de cei dragi, sã
aibã parte de un

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã leFie ca bucuria Învierii Domnului sã leFie ca bucuria Învierii Domnului sã leFie ca bucuria Învierii Domnului sã leFie ca bucuria Învierii Domnului sã le
aducã în suflet liniºte ºi pace tuturoraducã în suflet liniºte ºi pace tuturoraducã în suflet liniºte ºi pace tuturoraducã în suflet liniºte ºi pace tuturoraducã în suflet liniºte ºi pace tuturor

locuitorilor comunei Coþofenii din Faþã,locuitorilor comunei Coþofenii din Faþã,locuitorilor comunei Coþofenii din Faþã,locuitorilor comunei Coþofenii din Faþã,locuitorilor comunei Coþofenii din Faþã,
precum ºi fericirea de a petrece acesteprecum ºi fericirea de a petrece acesteprecum ºi fericirea de a petrece acesteprecum ºi fericirea de a petrece acesteprecum ºi fericirea de a petrece aceste

clpe magice alãturi de cei dragi.clpe magice alãturi de cei dragi.clpe magice alãturi de cei dragi.clpe magice alãturi de cei dragi.clpe magice alãturi de cei dragi.
Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!

PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Cîrciumaru Constantin, Cîrciumaru Constantin, Cîrciumaru Constantin, Cîrciumaru Constantin, Cîrciumaru Constantin

Paºtele ne aduce în inimi credinþa,Paºtele ne aduce în inimi credinþa,Paºtele ne aduce în inimi credinþa,Paºtele ne aduce în inimi credinþa,Paºtele ne aduce în inimi credinþa,
încrederea ºi dragostea. Bucuria ºiîncrederea ºi dragostea. Bucuria ºiîncrederea ºi dragostea. Bucuria ºiîncrederea ºi dragostea. Bucuria ºiîncrederea ºi dragostea. Bucuria ºi

simplitatea acestor momente ne ajutãsimplitatea acestor momente ne ajutãsimplitatea acestor momente ne ajutãsimplitatea acestor momente ne ajutãsimplitatea acestor momente ne ajutã
sã ne cunoaºtem mai bine pe voi înºivã,sã ne cunoaºtem mai bine pe voi înºivã,sã ne cunoaºtem mai bine pe voi înºivã,sã ne cunoaºtem mai bine pe voi înºivã,sã ne cunoaºtem mai bine pe voi înºivã,

sã apreciem adevãratele valori ale vieþii.sã apreciem adevãratele valori ale vieþii.sã apreciem adevãratele valori ale vieþii.sã apreciem adevãratele valori ale vieþii.sã apreciem adevãratele valori ale vieþii.
Pentru toþi locuitorii comunei Iºalniþa,Pentru toþi locuitorii comunei Iºalniþa,Pentru toþi locuitorii comunei Iºalniþa,Pentru toþi locuitorii comunei Iºalniþa,Pentru toþi locuitorii comunei Iºalniþa,

Lumina nvierii Mântuitorului sã fieLumina nvierii Mântuitorului sã fieLumina nvierii Mântuitorului sã fieLumina nvierii Mântuitorului sã fieLumina nvierii Mântuitorului sã fie
prilej de bucurie, voieprilej de bucurie, voieprilej de bucurie, voieprilej de bucurie, voieprilej de bucurie, voie

bunã, liniºte sufleteascãbunã, liniºte sufleteascãbunã, liniºte sufleteascãbunã, liniºte sufleteascãbunã, liniºte sufleteascã
ºi înþelegere.ºi înþelegere.ºi înþelegere.ºi înþelegere.ºi înþelegere.

Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!
Viceprimar,Viceprimar,Viceprimar,Viceprimar,Viceprimar,

Flori OvidiuFlori OvidiuFlori OvidiuFlori OvidiuFlori Ovidiu

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 McDonald’s. Tele-
fon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
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 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Tele-
fon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere decoman-
date, termopan, uºã me-
talicã, centralã, izolaþie ter-
micã, Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0752/641.487.
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 zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764.658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã 6 camere,
4000 mp teren curte, 7 ha
teren arabil – Podari. Te-
lefon: 0251/522.579.
Vând casã, anexe gospo-
dãreºti + loc casã Novaci.
Telefon: 0751/400.571;
0721/502.557; 0253/
466.520.
Vând casã la 20 km de
Craiova - Negoeºti. Tele-
fon: 0723/692.884; 0722/
151.452.
Particular, vând casã în
Craiova, str. „Drumul Jiu-
lui”, 5 camere, baie, bucã-
tãrie, termopan. 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 Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.

Vând casã,  parter, etaj, man-
sardã, 80 m amprenta la sol,
teren 280 mp, construcþie an
2000, str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
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 apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884

Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Cra-
iova. Telefon: 0767/263.391.
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.
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Conducerea SC ERPIA SA urea-
zã salariaþilor ºi colaboratorilor
ca sfânta sãrbãtoare a Învierii

Domnului sã le aducã armonie
în case ºi în

gânduri, împã-
care ºi regãsirea

înþelepciunii
în sânul familiei.

Hristos a
Înviat!

Ion Dinu, primarul comunei
Maglavit le transmite tuturor

locuitorilor communei
sã aibã parte de un Paºte
fericit, cu bucurii ºi multe

realizãri alãturi de cei dragi.
Hristos a Înviat!

Lumia Sfântã a Înverii sã le
aducã în suflete tuturor locui-

torilor oraºului Segarcea
credinþã, dragoste ºi speranþã,
iar Sfintele Paºti sã-i gãseascã
pe toþi alãturi de cei dragi,

cu bucurii ºi împlinri.
Hristos a Înviat!
Primar,

Popa Nicolae

Fie ca Lumina ÎnvieriiFie ca Lumina ÎnvieriiFie ca Lumina ÎnvieriiFie ca Lumina ÎnvieriiFie ca Lumina Învierii
Mântuitorului sã reverse asupraMântuitorului sã reverse asupraMântuitorului sã reverse asupraMântuitorului sã reverse asupraMântuitorului sã reverse asupra

locuitorilor oraºului Filiaºi tot celocuitorilor oraºului Filiaºi tot celocuitorilor oraºului Filiaºi tot celocuitorilor oraºului Filiaºi tot celocuitorilor oraºului Filiaºi tot ce
este mai bun ºi mai curat, sãeste mai bun ºi mai curat, sãeste mai bun ºi mai curat, sãeste mai bun ºi mai curat, sãeste mai bun ºi mai curat, sã

aibã parte de liniºte sufleteascã,aibã parte de liniºte sufleteascã,aibã parte de liniºte sufleteascã,aibã parte de liniºte sufleteascã,aibã parte de liniºte sufleteascã,
împliniri ºi realizãri alãturi deîmpliniri ºi realizãri alãturi deîmpliniri ºi realizãri alãturi deîmpliniri ºi realizãri alãturi deîmpliniri ºi realizãri alãturi de

cei dragi, sã fie binecuvântaþi decei dragi, sã fie binecuvântaþi decei dragi, sã fie binecuvântaþi decei dragi, sã fie binecuvântaþi decei dragi, sã fie binecuvântaþi de
mag iamag iamag iamag iamag ia

SãrbãtorilorSãrbãtorilorSãrbãtorilorSãrbãtorilorSãrbãtorilor
Pascale.Pascale.Pascale.Pascale.Pascale.
HristosHristosHristosHristosHristos

a Înviat!a Înviat!a Înviat!a Înviat!a Înviat!
Primar,Primar,Primar,Primar,Primar,
NicolaeNicolaeNicolaeNicolaeNicolae
StãncioiStãncioiStãncioiStãncioiStãncioi

Beznã Mircea, primarul
comunei  Argetoaia, transmite
la ceas de Sfântã Sãrbãtoare,
tuturor locuitorilor comunei
Argetoaia, sã fie sãnãtoºi,
bucuroºi, sã aibã mesele
îmbelºugate ºi calsele sã le fie
pline de dragoste,
prosperitate
ºi belºug.

Paºte
Fericit!

Lumina din Noaptea Sfântã sã
vã cãlãuzeascã viaþa!

Vã doresc multã pace în suflet,
iar sentimentul de împlinire sã
vã însoþeascã mereu! Toate urã-
ri le  de sãnãtate,  belºug ºi
prosperitate, din partea prima-
rului VASILCA ªTEFAN, pentru
toþi locuitorii comunei Carpen.

Hristos a Înviat!

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Tele-
fon: 0232/223.409; 0770/
536.664.
Vând teren agricol extravi-
lan, zona Segarcea- Giur-
giþa, irigabil, 57.400 mp.
Telefon: 0740/081.847.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova
cu o casã bãtrâneascã,
pomi, vie, fântânã, cadas-
tru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.

Vând pãdure, vârsta 50 –
60 ani, amestec stejar, cer,
gorun, la 5 km de Craiova
în parcul de vacanþã din co-
muna Podari, utlitãþ, 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 sal-
câm 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.

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, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) 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 Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, des-
chidere 35 m, ideal hale,
depozite, showroom. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toa-
te utilitãþile instalate, îm-
prejmuit, lângã 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 Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la intra-
re în Preajba, 700 mp sau va-
riante. 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 excep-
þionalã. Telefon: 0747/
080.046.

STRÃINE
Vând Nubira II, CDX fabricaþie
2001. Telefon: 0752/236.480.
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Lumina Sfintei Învieri a
Mântuitorului Iisus Hristos

sã inunde casele tuturor
locuitorilor comunei Cârcea
ºi sã le aducã multã cãldurã
în suflete ºi-n case, bucurii
în inimi ºi multã sãnãtate.

Hristos a Înviat!
Primar, Valericã Pupãzã

Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj,
unic proprietar. Telefon:
0760/272.814.
Vând Fiat Punto 1.2, anul
1995, înscris RO, taxã
mediu plãtitã, trapã, gea-
muri electrice, servo. Te-
lefon: 0767/419.084,
dupã ora 14.00.
Vând Audi A6, 2006, full
optional, piele, bleu-ma-
rin metalizat, perfect, dis-
t r ibuþ ie nouã,  reviz ie
Audi – service, motor
2000 TDI. Telefon: 0762/
109.595.
Vând Seat Ibiza înmatricu-
lat 2009, preþ negociabil.
Telefon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere cen-
tralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatricula-
tã recent nr. Bulgaria, preþ
negociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omo-
logat, 2200 E, negociabil.
Telefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabri-
caþie 2002, motor 1,4,
benzinã, climã, geamurui
securizate, oglinzi electri-
ce, închidere centraliza-
tã, preþ 2000 euro, nego-
ciabi l .  Telefon: 0767/
311.574.
Vând Chevrolet Aveo, ber-
linã 2008, preþ 3900 E. Te-
lefon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full option,
anvelope varã + iarnã. Te-
lefon: 0761/137.238.

DIVERSE
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.

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.
Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând 100 acþiuni ROMEX-
TERA, preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/014.925.
Vând frigider Electrostar, þui-
cã, drujbã Alpina defectã,
piele Dacia, piese U445 noi,
combinã muzicalã Stereo
nouã, piei bovinã prelucra-
te, pantofi – ghete – bocanci
militari noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând nuc pentru mobilã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafa-
tã,  50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193,
dupã ora 20.00.
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, în-
tre 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, trans-
formator 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, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate 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 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,
Sineasca. 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, cã-
ruþ curte mare cu douã roþi
cu rulmenþi. Telefon: 0784/
200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respecti-
vã. 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 handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
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 cal-
culator. 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,
piese Dacia noi, piese
445, þuicã 9 lei/litru, drujbã
alpina defectã, anvelope
165/13 noi 2 bucãþi, frigi-
der Electrostar 320 litri. Te-
lefon: 0721/179.420.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar. Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Tele-
fon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Tele-
fon: 0731/989.215.

Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere
între bacuri 180 mm. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
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Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
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 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 Po-
dari, 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. Tele-
fon: 0723/918.382.

Cumpãr recamier, cana-
pea, somierã. Telefon:
0251/428.437.
Cumpãr acþiuni Romextera
Bank. Telefon: 0771/
579.669; 0728/014.925.
Cumpãr jenþi Logan. Tele-
fon: 0721/995.405.
Cumpãr 3 vouchere pe anul
2012. Telefon: 0747/493.975.
Cumpãr centralã termicã pe
lemne mai micã decât 0,60
X 0,60 m, chiar dacã nu este
STAS, telefon foarte vechi cu
manivelã. Telefon: 0766/
304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Închiriez casã cu utilitãþi pen-
tru birouri, farmacii, cabine-
te medicale, laboratoare, -
central. Telefon: 0748/
195.954.
Închiriez douã camere de-
comandate, ultracentral, lân-
gã Romarta, etaj 1, micro-
centralã, aer condiþionat, li-
niºte ºi igienã deplinã, com-
plet mobilat. Telefon: 0756/
028.300; 0722/956.600.
Închiriez apartament 2 ca-
mere  Brazdã, decomandat,
semimobilat, curat, liber,
130 euro. Telefon: 0752/
282.724.
Închiriez garsonierã zona
Liceul de Chimie. Telefon:
0785/080.928.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazda lui Novac, etaj 2, rog
seriozitate. Telefon: 0770/
223.865.

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.
Închiriez garsonierã mobila-
tã Craioviþa Nouã, pe ter-
men lung. Telefon: 0765/
291.628.
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) apartament
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 mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MULÞUMIRI
Mulþumesc domnului doc-
tor BADI SABIN pentru
omenie ºi profesionalism.
Grigorie Nicolae.

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, credin-
cioasã, 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.

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.

Gabroveanu s-a mutat în
strada „Pãltiniº” nr. 46.
Vindem produse din stoc.
Telefon: 0251/415.385.
Vând societate fãrã dato-
rii. Telefon: 0748/195.954.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpã-
rãtor a unei afaceri, fru-
moase, sãnãtose, (pepi-
nierã cãpºuni, trandafiri,
pomi fructiferi ºi pãsãri,
posibil ºi animale). Tele-
fon: 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.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

DECESE
Familia anunþã cu triste-
þe decesul celui ce a
fost col (R) GLÃVAN
VASILE. Înmormântarea
a avut loc în ziua de 10
aprilie. Dumnezeu sã-l
odihneascã!
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BUNDESLIGA –
ETAPA A 30-A

Bremen – M’gladbach 2-2
Mainz – Koln 4-0
Augsburg – Stuttgart 1-3
Hertha – Freiburg 1-2
Asearã: Dortmund – Bayern, Leverkusen

– K’lautern, Hannover – Wolfsburg, Nurn-
berg – Schalke, Hoffenheim – Hamburg.

Clasament: 1. Dortmund 66p*, 2. Bay-
ern 63p*, 3. Schalke 57p*, 4. M’gladbach
53p, 5. Stuttgart 46p...14. Hamburg 31p*,
15. Augsburg 30p, 16. Koln 29p, 17. Hert-
ha 27p, 18. K’lautern 20p*.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 32-A

Osasuna – Espanyol 2-0
Sociedad – Betis 1-1
Barcelona – Getafe 4-0
Asearã: Granada – Bilbao, Gijon – Levan-

te, Valencia – Rayo V, Atletico – Real Madrid.
Astãzi
Villarreal – Malaga 21:00, Dg.Sp.2
Santander – Mallorca 22:00
Sevilla – Zaragoza 23:00, Dg.Sp.2
Clasament: 1. Real Madrid 79p*, 2. Bar-

celona 78p, 3. Valencia 49p*, 4. Levante
48p*, 5. Malaga 47p*...16. Granada 34p*,
17. Villarreal 32p*, 18. Zaragoza 28p*,
19. Santander 25p*, 20. Gijon 25p*.

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 33-A

Blackburn – Liverpool 2-3
Partidele Everton – Sunderland 4-0,

Newcastle – Bolton 2-0, Tottenham – Nor-
wich 1-2, Aston V. – Stoke 1-1 ºi Fulham –
Chelsea 1-1 s-au disputat marþi.

Asearã: Man. City – West Brom., Wi-
gan – Man. United, Wolves – Arsenal, QPR
– Swansea.

Clasament: 1. Man. United 79p*,
2. Man. City 71p*, 3. Arsenal 61p*, 4. Tot-
tenham 59p, 5. Newcastle 59p...16. Bolton
29p*, 17. QPR 28p*, 18. Blackburn 28p,
19. Wigan 28p*, 20. Wolves 22p*.
SERIE A – ETAPA A 32-A
Chievo – AC Milan 0-1
Asearã: Napoli – Atalanta, Genoa – Ce-

sena, Juventus – Lazio, Catania – Lecce,
Parma – Novara, Fiorentina – Palermo, In-
ter – Siena, AS Roma – Udinese.

Astãzi: Bologna – Cagliari (21:45,
Dg.Sp.3)

Clasament: 1. Milan 67p, 2. Juventus
65p*, 3. Lazio 54p*, 4. Udinese 51p*,
5. Napoli 48p*...16. Parma 35p*, 17. Ge-
noa 35p*, 18. Lecce 31p*, 19. Novara 25p*,
20. Cesena 20p*.

* - echipe cu un joc mai puþin disputat.

AC Milan ºi-a revenit. Dupã trei
sãptãmâni în care au disputat patru
meciuri, douã în campionat ºi douã
în Champions League, fãrã sã câºti-
ge vreunul, ºi cu doar trei goluri în-
scrise, “rossonerii” s-au trezit, marþi
seara, la Verona, unde au învins-o pe
Chievo cu 1-0 (Muntari 8). Rezulta-
tul le-a permis s-o depãºeascã, mã-
car temporar, la ºefia din Seria A pe
Juventus, formaþie ce a primit asea-
rã târziu vizita lui Lazio Roma.

Foarte bucuros de victorie, antre-
norul Massimiliano Allegri a trimis
“sãgeþi” cãtre presa din Peninsulã:
“Chiar ºi când aveam patru puncte
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avans a existat o campanie mediati-
cã în aºteptarea eºecurilor noastre.
Însã, cei care au vrut sã ne «înmor-
mânteze» mai trebuie sã aºtepte. Am
pierdut meciul de sâmbãtã cu Fio-
rentina, spre bucuria multora, dar ne-
am «trezit». Suntem în luptã cu Ju-
ventus, care face lucruri extraordi-
nare, iar Milan face un sezon slab.
Dar nu, din contrã, eu cred cã noi
am fãcut lucruri extraordinare. Am
avut foarte mulþi accidentaþi (zece
absenþe la meciul de marþi), aºa cã
noi avem mai multe merite ca Juven-
tus”, a declarat Allegri la finele parti-
dei de pe “Bentegodi”.

Deºi a petrecut doar un an în campiona-
tul Rusiei la Kuban Krasnodar, Lacina Tra-
ore (21 de ani) este curtat intens de cãtre
Swansea, singura echipã din Þara Galilor
ce a reuºit sã evolueze în Premier League
de la înfiinþarea acestei competiþii. 

Fostul jucãtor al celor de la CFR Cluj
este dorit de cãtre managerul acestei echi-
pe, Brendan Rodgers, care este gata sã plã-

Lacina Traore, dorit în Premier League
teascã aproximativ 7 milioane de euro pen-
tru a-i obþine semnãtura. 

Ivorianul, aflat nu demult ºi în atenþia
unor formaþii precum Arsenal ºi Ajax Am-
sterdam, a înscris 15 goluri în 33 de apari-
þii pentru Kuban în acest sezon, fiind omul
determinant al trupei pregãtite de Dan Pe-
trescu în obþinerea unui loc calificabil în
play-off-ul ligii ruse.

Dacã în campionat nu se descurcã
deloc bine, în acest sezon ocupând
momentan doar locul 4, la 10 punc-
te de Montpellier ºi PSG, Olympi-
que Lyon merge în schimb excelent
în competiþiile KO. Dupã ce la sfâr-
ºitul lunii ianuarie a acces în ultimul
act al Cupei Ligii Franþei, unde va
da piept în 14 mai cu Marseille, OL
a repetat isprava ºi-n Cupa Franþei.
S-a întâmplat marþi seara, 4-0 pe
terenul uneia dintre marile revelaþii,

CUPA FRANÞEI – SEMIFINALE – O SINGURÃ MANªÃ

“Minunea” Gazelec “s-a tãiat”!

Lyon s-a specializat în finale
Gazelec Ajaccio, o micuþã formaþie
de amatori din liga a treia. Dupã o
primã reprizã sterilã, Lacazette a în-
scris cel dintâi, în minutul 59, iar Li-
sandro (73), Grenier (80) ºi Gomis
(90) au stabilit rezultatul final.  

Cei de la Lyon vor întâlni în finalã
câºtigãtoarea meciului dintre Que-
villy, (cealaltã uriaºã surprizã, de ase-
menea în liga a treia) ºi Rennes, meci
disputat asearã dupã închiderea aces-
tei ediþii.

Tendinþa lui Pepe de a cãlca, de a lovi
pe la spate, chiar ºi de a confunda coechi-
pierii cu jucãtori pe care vrea sã îi atace e
de neînþeles pentru majoritatea oamenilor,
dar pentru cei de la Real Madrid, chiar ºi
pentru foºtii jucãtori de pe “Bernabeu”

e de înþeles.
Mai mult decât atât, legenda brazilianã,

dar ºi unul dintre cei mai buni fotbaliºti pe
care i-a avut Real Madrid, Roberto Car-
los, a declarat recent într-un interviu cã îl
înþelege pe Pepe, chiar îl adorã pentru com-
portamentul sãu de pe teren.

“Sunt anumite posturi în echipa de fot-
bal care cer anumite tipuri de jucãtori.
Portarul, unul dintre fundaºii centrali ºi
unul dintre atacanþi. Iker este tãcut, dar
are o dozã de nebunie. Pepe are caracter
ºi nebunie, iar Benzema vorbeºte puþin, dar
atunci când o face, o face cu caracter.
Pepe se transformã în tricoul lui Real. În
afara terenului este foarte liniºtit, dar pe
teren se schimbã ºi vrea sã fie un punct
de referinþã. Îl iubesc pentru asta. Trebu-
ie sã ai pe cineva de genul acesta în echi-
pã”, a declarat Roberto Carlos pentru AS.

De altfel, spaniolii au realizat un clip cu
o compilaþie a tuturor momentelor contro-
versate ce l-au avut ca actor principal pe
Pepe, intitulat sugestiv: “Pepe el Loco”.

În timp ce Eric Abidal era pe masa
de operaþie, francezul suferind marþi un
transplant de ficat, operaþie care s-a în-
tins pe mai bine de 9 ore, pe “Camp
Nou” ,  Barce lona  zbura
într-o frumoasã dedicaþie
pentru el.

Într-un sistem 3-4-3, cu
numai un fundaº pur (Puy-
ol) ºi cu 4 jucãtori de atac
(Cuenca-Alexis-Messi-Pe-
dro), catalanii au câºtigat cu
4-0. ªi au ajuns la 165 de
goluri în acest sezon – me-
die de 3 reuºite pe meci!
Messi nu putea sã lipseascã.
Gol, cel cu numãrul 61 în
toate competiþiile. Celelalte,
Alexis (“dublã”) ºi Pedro.

Revenind la Abidal, în mi-

Barça, victorie
dedicatã lui Abidal

nutul 22 (numãrul de pe tricou al lui Eric
Abidal) al meciului cu Getafe, fanii de pe
“Camp Nou” s-au ridicat în picioare, scan-
dându-i numele francezului.

Roberto Carlos susþine “nebunia” lui Pepe Barça, victorie
dedicatã lui Abidal
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Juniorii under 16,
eşec ruşinos cu Malta

Echipa U16 a României a bifat o înfrângere ruşinoa-
să c ontra reprezentativei Maltei, scor 2-1. Antrenorul
Ştefan Iovan a dat nişte explicaţii hilare eşec ului şi i-a
pedepsit pe puştii pe care-i pregăteşte luându-le telefoa-
nele şi interzicându-le accesul la piscină şi televizor!
„Sunt foarte supărat pe jucătorii mei, aşa ceva nu e
posibil. Nu am reuş it să mănânc nimic de aseară, nu am
putut dormi, sunt dezamăgit complet! Am dispus  mă-
suri punitive: fără piscină, fără telefoane şi fără calc ula-
toare. Am jucat trei meciuri în patru zile, sper  ca asta să
fie cauza. Sunt de vârstă prea mică, nu sunt dispuş i la
efort îndelungat”, a declarat Iovan. Pentru tricolori a
marc at Asandului în minutul 10. Antrenorii Iovan şi Ma-
rinof i-au folosit pe: Radu - Haranguş, Moglan, Nedel-
cearu (41 Gligorovici), A. Radu - Tudorie (53 Petricău)
- Erdei, Baniţă, Balaure (35 Gabor) , Asandului - Cioa-
blă.  Tricolorii vor evolua astăzi împotriva unei alte for-
maţii fără cotă, reprezentativa Lichtensteinului.

Un grup de suporteri ai Universităţii
Craiova au profitat de venirea în Româ-
nia a lui Michel Platini pentru a-şi conti-
nua campania împotriva şefilor din fotba-

Şeful UEFA, întâmpinat de
craioveni: „Platini, atenţie:
FRF=MAFIA!”

Fanii Ştiinţei
au protestat
împotriva FRF
la sosirea
preşedintelui
fotbalului
european

lul românesc. Fanii i-au întâmpinat
pe preşedintele UEFA şi pe Mir-
cea Sandu cu mesaje inscripţionate
pe pancarte. „Platini, Attention
Mafia!”, era mesajul scris pe o
pancartă, iar unul dintre fani a fost
reţinut de un jandarm şi amendat.

Suporterii au afişat câteva bannere şi pe
podul Băneasa, cu mesaje adresate lui Pla-
tini: „Dreptate Craiovei!”, „Platini, aten-
ţie!” sau „FRF=MAFIA!”. Un grup de fani

ai Ştiinţei a mai protestat în urmă cu 4 ani
în faţa sediului FIFA de la Zurich pentru in-
tenţia FRF de a nu acorda licenţa pentru
Liga I Universităţii Craiova. Preşedintele
UEFA, Michel Platini, a sosit, ieri, în Româ-
nia pentru a participa la ceremonia de înmâ-

nare a trofeului Ligii Europa. De la ora 17,
la „Naţional Arena” a avut loc ceremonia
de înmânare a trofeului Europa League în
prezenţa primarului Bucureştiului, Sorin
Oprescu, urmând ca apoi trofeul să fie plim-
bat prin mai multe puncte din Capitală.

Omul de afaceri Gigi Neţoiu a
anunţat că lucrează, alături de pri-
marul craiovean, Antonie Solomon,
la un proiect de înfiinţare a unei noi
echipe de fotbal în Cetatea Băniei.
Formaţia ar urma să joace pe un
stadion ultramodern.  Legendele
Craiovei Maxima ar urma să fie de
asemenea implicate.  „Lucrez la un
proiect cu primarul Solomon, vrem
să facem un stadion ultramodern
acolo. Vrem să facem o echipă
nouă împreună cu marii jucători,
Consiliul Local, Primăria, oameni
de afaceri, printre care şi eu. Con-
strucţia noului stadion va dura în
jur de doi ani, într-o lună sper să
avem proiectul. În tot acest timp,
echipa trebuie să fie în A. Va fi dă-
râmată arena «Ion Oblemenco» şi
cons truită una nouă”, a declarat
Gigi Neţoiu. Fostul patron al Uni-
versităţii susţine chiar că Mititelu
nu mai are şanse să conducă echi-
pă în prima ligă. „Adrian Mititelu
practic nu mai are o echipă acum.
Societatea care are palmaresul cred

Neţoiu şi Solomon
fac echipă la Craiova

că e la Finanţe. Şi chiar dacă ar fi
reafiliată, are prea multe datorii”, a
mai spus omul de afaceri, care nu
se teme că ar putea fi respins de
fanii oltenilor, deşi a plecat în tre-
cut la Dinamo cu echipe întregi.
„De ce n-aş fi primit cu simpatie la
Craiova, am făcut o echipă acolo,
pe care am dus-o de pe locul 13 pe

primul loc?!  Când am plecat, am
spus  că o fac pentru că nu vreau
să fiu părtaş  la decăderea ei. Şi
uite că ec hipa e dezafiliată acum.
Discut zilnic  cu Sorin Cîrţu,  Că-
mătaru. Oric ine se poate implica
în noul proiect, inclusiv Gică Po-
pescu. Aş vrea să fie cât mai mulţi
investitori”.

Tenis, Cupa Davis, zona Euro-Africană

România va întâlni
Finlanda la Bucureşti

Învinsă de Olanda în meciul pentru calificarea în barajul Grupei Mon-
diale, echipa de Cupa Davis a Romaniei va primi în septembrie vizita
Finlandei în Grupa I a Zonei Euro-Africane. Partida din Romania se va
disputa în intervalul 14-16 septembrie, cel mai probabil pe zgură, la Bu-
cureşti. Cel mai cunoscut jucător finlandez al momentului este Jaarko
Nieminen, care ocupă locul 46 în clasamentul ATP. Ceilalţi jucatori fin-
landezi sunt în afara to-
pului 200 mondial, prin-
tre care fratele lui Jaar-
ko, Timo Nieminen, Henri
Kontinen, Juho Paukku şi
Harri Heliovaara. Roma-
nia şi Finlanda s-au mai
întâlnit o singură data în
istorie, în aprilie 1996, pe
carpetă, la Helsinki, în
sferturile Grupei I Euro-
Africane. Tricolorii s-au
impus atunci cu 3-2, gra-
ţie punctelor  aduse de
Andrei Pavel şi Adrian
Voinea la simplu, respectiv George Cosac şi Dinu Pescariu, la dublu.
Meciurile de baraj pentru calificarea în Grupa Mondială: Kazahstan –
Uzbekistan, Germania – Australia, Japonia – Israel, Belgia – Suedia, Afri-
ca de Sud – Canada, Brazilia – Rusia, Italia – Chile, Olanda – Elveţia.

După luni bune în care a
oscilat între locurile 50 şi 60,

reprezentativa României a trecut
în prima jumătate din Top100 în
clasamentul lunar elaborat de
FIFA. De pe martie pe aprilie,

”tricolorii” au urcat 8 poziţii şi au
ajuns pe 45, cu 603 puncte.

Totuşi, înaintea lor sunt echipe
precum Algeria, Mali, Gabon,
Venezuela, SUA. Adversarele

României în eliminatoriile CM
2014 stau astfel: Olanda se află

pe locul 4 (1.207 de puncte),
Turcia - pe 33 (720p), Ungaria -
 pe 36 (692p), Estonia - pe 53

(574p), iar Andorra - pe 205 (nici
un punct). Pe podium se găsesc
Spania, cu 1442 de puncte, apoi
Germania (1.345p) şi Uruguay

(1.309p).
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