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- Ziceai că Popescu n-are carte.
Ei bine, aseară ne-a făcut praf cu
două chinte şi trei fuluri... Ne-a
luat toţi banii.
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În condiţiile  în care  mulţi dintre bolnavii internaţi în spital re-
cunosc că sunt nevoiţi, oricum, să plătească bani în plus pentru
a cumpăra medicamentele , pacienţii nu văd cu ochi buni intro-
ducerea coplăţii. Majoritatea conside ră că, pr intr -o astfel de de-
cizie, plăţile informale nu vor fi nicide cum eliminate ci se v or
adăuga, ce i drept neoficial, la „nota de plată” a spitalizării.
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Raportul MCV,
motiv necurmat
de gâlceavă
politică

Întrebat despre cât de credibile şi
imparţiale politic au fost sursele care
au stat la baza redactării raportului
pe Justiţie, purtătorul de cuvânt al
Comisiei Europene, Mark Gray, a dat
asigurări, miercuri, că toate sursele
au fost verificate. Mai mult, într-un
interviu acordat după conferinţa de
presă, Mark Gray recunoştea că
multe dintre aspectele negative con-
semnate în document s-au bazat pe
plângerile unor oficiali, care au venit
în mod individual la Bruxelles, cu
extrase din presă sau emisiuni tv.

Şeful de Post de la
Ţuglui a demisionat şi
va fi cercetat pentru
purtare abuzivă, fiind
acuzat de doi doljeni
că i-a agresat

Giancarlo Tecchio, preşedintele companiei Pr.En.Al :
„Suntem la porţile viitorului.
La nivel mondial au fost deja  instalate
4 miliarde de panouri solare”

economie / 6 şi 7

Compania Pr.En.Al a luat f iinţă în anul 2005, în
Italia,  la iniţiativa unui grup de  e xperţi din domeniul
fotovoltaicului pe ntru a profita de be ne ficiile  ofe rite  de
activare a s is temului Conto Ene rgia,  s iste mul de  facili-
tăţi f iscale  adoptat în I talia pentru difuzare a ge ne ra-

ţie i e le ctrice  de convers i-
une fotovoltaică a radia-
ţiei solare .  Pre şe dinte le
companie i,  Giancarlo
Tecchio a simţit  gustul
aface rii şi a de schis
re ce nt un punct de  lucru
ş i în România,  la Craiova.
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Preºedintele Traian Bãsescu a comentat ieri, într-
o conferinþã de presã la Palatul Cotroceni, raportul
pe Justiþie privind Mecanismul de Cooperare ºi
Verificare (MCV) al Comisiei Europene, pentru pri-
ma oarã de la publicarea sa, pe 30 ianuarie, susþi-
nând cã acesta a fost profund politizat, iar „cine se
amãgeºte cu ideea cã, propagandistic, vom pãcãli
CE sau statele membre, are o poziþie împotriva in-
teresului naþional”. „Astãzi exprim poziþia oficialã a
României privind MCV. Raportul este corect, ba-
zat pe fapte, întâmplãri ºi acþiuni politice ale româ-

nilor cu funcþii de responsabilitate în stat. Este o
oglindã corectã a acþiunii instituþiilor statului de la 5
iulie, data ultimului raport, pânã astãzi”, a declarat
ºeful statului. În opinia acestuia, raportul a fost „pro-
fund politizat”, „fiecare chel ºi-a pus mâinile în cap,
fie cã a fost vorba de oameni politici, fie de presã”,
însã „oricât ar încerca cineva sã demonstreze cã
acest raport a fost fãcut pe sub masã, cu influenþe
de la cineva, este o copilãrie. Am înþeles cã USL-ul
are de gând sã declanºeze o campanie în PE (n.r. –
Parlamentul European). Pãrerea mea e cã mulþi din-

tre politicienii care au vorbit nu au
citit raportul. Am rugãmintea sã ci-
teascã raportul MCV, dar ºi raportul
Comisiei de la Veneþia ºi al OSCE”.
Pentru a arãta cã el l-a citit deja, ºi
chiar „de mai multe ori”, Traian Bã-
sescu a venit în faþa presei cu un
exemplar al raportului „subliniat fra-
zã cu frazã”. Partea pozitivã a docu-
mentului CE, a menþionat preºedin-
tele, se referã la „instituþiile care fac
obiectul verificãrii în cadrul MCV. Se
constatã progrese la CSM, se relevã
pozitiv activitatea ICCJ. Este eviden-
þiatã activitatea ANI, ca fiind pe un
trend pozitiv. Se menþin aprecierile

pozitive la adresa DNA ºi cu privire la Parchetul
General”. Nu lipsesc însã nici referirile negative ºi
ele se referã, în opinia lui Traian Bãsescu, la statul
de drept, a cãrui funcþionare a fost pusã sub sem-
nul întrebãrii în vara anului trecut. Pe scurt, a rezu-
mat ºeful statului, „mesajul acestui raport este: re-
veniþi-vã în abordarea pe care o au oamenii politici.
Nu mai suntem în anii 47-48, când comuniºtii se
instalau la putere încãlcând Constituþia. Suntem în
anul 2013, se aºteaptã de la un stat membru al UE
ºi NATO ca politicienii sã fie responsabili”. În final,
Traian Bãsescu s-a referit ºi la controversatul pasaj
din raportul MCV privitor la mass-media, sublini-
ind cã acesta „nu cere o lege a presei. Raportul
subliniazã necesitatea menþinerii libertãþii presei ºi,
în acelaºi timp, cere instituirea unor soluþii de sanc-
þionare pentru cei care sunt în mod nedrept atacaþi,
linºaþi, discreditaþi. Raportul nu spune «îngrãdiþi
presa, puneþi botniþã presei». Instituþia care regle-
menteazã audiovizualul ar trebui sã facã niºte reguli
pentru evitarea linºajelor mediatice”. Comisia Eu-
ropeanã a publicat miercuri raportul MCV, afirmând
cã deºi unele progrese au fost realizate, România
ar trebui sã facã mai mult pentru funcþionarea sta-
tului de drept, purtãtorul de cuvânt Mark Gray pre-
cizând cã s-au fãcut câþiva paºi, dar nu toþi cei
recomandaþi de CE.
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Corlãþean a discutat
cu Westerwelle despre
aderarea la Schengen

Ministrul român de Externe, Titus
Corlãþean, a avut, sâmbãtã, o
întrevedere cu ministrul de Externe
german, Guido Westerwelle, în cadrul
cãreia oficialul român a prezentat
argumentele pentru susþinerea unei
decizii favorabile de aderare a
României la spaþiul Schengen.
Întâlnirea a avut loc în marja Confe-
rinþei de Securitate de la München.
Conform unui comunicat al MAE
român remis agenþiei Mediafax, „ºeful
diplomaþiei române a prezentat o serie
de argumente pentru susþinerea unei
decizii favorabile de aderare a
României la spaþiul Schengen ºi a
subliniat faptul cã autoritãþile române
îºi îndeplinesc cu responsabilitate
rolul care le revine la frontiera esticã a
UE, precum ºi toate criteriile stabilite
în acquis-ul Schengen, fapt confirmat
ºi de Comisia Europeanã. Din aceastã
perspectivã, ºeful diplomaþiei române a
subliniat caracterul legitim al unei
decizii favorabile pentru aderarea
României la spaþiul Schengen, cu
ocazia urmãtoarei reuniuni a
Consiliului Justiþie ºi Afaceri Interne,
din martie a.c”.
„Autonomia teritorialã
nu poate fi pusã în discuþie”

Vicepreºedintele PSD Constantin
Niþã a declarat, sâmbãtã, la Sfântu
Gheorghe, cã este îngrijorat de
declaraþiile preºedintelui Consiliului
Judeþean Covasna, Tamas Sandor,
privind autonomia teritorialã a
Þinutului Secuiesc, lucru care, în
opinia sa, nu poate fi pus în discuþie.
„M-am referit la ultimele declaraþii ale
domnului preºedinte Tamas Sandor
privind autonomia Þinutului Secuiesc,
o declaraþie care mã îngrijoreazã. (...)
Eu înþeleg autonomia autoritãþilor
locale ºi este normal sã facem lucrul
acesta, mai ales cã pregãtim legea
privind descentralizarea activitãþii
administraþiei publice. Deci, suntem în
asentimentul autoritãþilor locale pe
aceastã temã, dar autonomia teritoria-
lã nu poate fi pusã în discuþie”, a spus
vicepreºedintele PSD.

Peste 430.000 de alegãtori erau
aºteptaþi ieri la urne, în cadrul scru-
tinului local parþial, teleormãnenii
fiind chemaþi sã-ºi voteze noul pre-
ºedinte al Consiliului Judeþean –
post rãmas liber dupã ce Liviu
Dragnea a fost ales parlamentar,
în timp ce în nouã circumscripþii
electorale au fost organizate ale-
geri pentru postul de primar. Este
vorba de municipiul      Slatina (ju-
deþul Olt), municipiul Turnu Mã-
gurele (judeþul Teleorman), oraºul
Covasna (judeþul Covasna),  co-
muna Drãgãneºti (judeþul Bihor),
comuna Drãguºeni  (judeþul Boto-

Alegeri locale parþiale pentru
preºedintele CJ Teleorman

ºi primarii a 9 localitãþi Ministrul Educaþiei Naþionale,
Remus Pricopie, sperã ca de anul
viitor manualele de hârtie sã fie în-
soþite ºi de instrumente informa-
tice ataºate. „Eu vreau sã intro-
duc instrumentele informatice.
Noi manuale, sper ca din 2014 sã
le avem, sã aibã dimensiuni infor-
matice importante, chiar dacã nu
vom renunþa la manualele de hâr-
tie, deºi Coreea de Sud a renunþat
la ele, dar sper ca din 2014 sã
avem primul manual complex,
plus instrumentele informatice ata-
ºate. Dar nu toate, pentru cã ma-
nualele se schimbã o datã cu ci-
clul, a I-a, a V-a, a IX-a”, a de-

Ministrul Educaþiei vrea manuale
în format electronic

Salvamontiºtii bistriþeni avertizeazã cã riscul producerii de avalanºe în
Munþii Rodnei, Cãlimani ºi Þibleº este de gradul patru din cinci, motiv
pentru care atrag atenþia turiºtilor sã evite deplasãrile în golurile alpine.
Potrivit unui comunicat de presã transmis sâmbãtã de Serviciul Public
Salvamont Bistriþa-Nãsãud, riscul ridicat de avalanºã a apãrut din cauza
cantitãþilor mari de zãpadã proaspãtã depusã în ultimul interval de timp.
„Le recomandãm turiºtilor sã evite deplasãrile cãtre golurile alpine ºi
crestele montane din judeþul Bistriþa-Nãsãud, iar cei care practicã spor-
turi de iarnã sã nu depãºeascã limitele pârtiilor amenajate în acest sens.
Riscul ridicat de avalanºã (gradul 4) se va menþine pe perioada întregii
sãptãmâni viitoare”, se
aratã în comunicat.
Contactat telefonic,
ºeful Serviciului Public
Salvamont, Mircea Ba-
ciu, a declarat cã în
zona de creastã este
foarte multã zãpadã
viscolitã, depozitatã pe
vãi, care poate pleca la
vale în orice moment.

Risc de avalanºã în Munþii Cãlimani,
Þibleº ºi Rodnei

Preºedintele Traian Bãsescu
a avertizat, ieri, actuala majori-
tate, sã nu scrie „o Constituþie
pentru o situaþie de moment”, el
susþinând cã poporul nu va
accepta sã nu-ºi aleagã preºe-
dintele. „Singurul lucru pe care
trebuie sã-l facã aceastã
majoritate: sã nu scrie o
Constituþie pentru o situaþie de
moment, pentru cã ea se
schimbã. Au mai fost unii care
s-au pãcãlit: ºi-au scris manda-
tul de cinci ani crezând cã îl
scriu pentru ei. E bine sã scrii
Constituþia pentru þarã, nu
pentru un partid sau pentru
unul sau doi oameni (…)”.
Întrebat care este opinia sa din
perspectiva experienþei de ºef de

Românii  „nu vor accepta preºedinte
fãcut pe sforãri i  prin Parlament”

stat, Bãsescu a rãspuns: „Experi-
enþa mea de ºef de stat îmi spune
cã mandatele ar trebui suprapuse,
pentru cã în România nu se va
putea trece la preºedinte ales de
Parlament. Poporul nu va
accepta o asemenea soluþie. Ei
vor sã-ºi aleagã preºedintele, ei îl
aleg, ei îl scuipã pe urmã, dar e al
lor. Bun, rãu, e al lor ºi nu vor
accepta preºedinte fãcut pe
sforãrii prin Parlament. Vã
aduceþi aminte cum se alegeau
preºedinþii de consilii judeþene
pânã la introducerea votului
pentru ei? Se plãteau bani, se nu
ºtiu ce, ca sã îi dea votul sã iasã
preºedinte. Nu vor accepta
românii o asemenea procedurã
riscantã în România (…)”.

clarat ministrul la Realitatea TV.
Totodatã, Remus Pricopie susþi-
ne cã va analiza varianta introdu-
cerii a patru ore de sport în fieca-
re sãptãmânã pentru elevi. „Pre-
mierul mi-a cerut în ºedinþa de
Guvern sã analizãm în ce mãsurã
este posibil ca, într-un timp rela-
tiv scurt de timp, sã introducem
patru ore de educaþie fizicã pe
sãptãmânã. Sunt de acord cã pot
fi profesori care nu-ºi fac treaba,
nu doar cei de educaþie fizicã, dar
sã nu generalizãm. Mã refer la
patru ore de educaþie fizicã pen-
tru toþi elevii”, a explicat minis-
trul la Realitatea TV.

ºani), comuna Avrãmeºti (judeþul
Harghita), comuna Doljeºti  (jude-
þul Neamþ), comuna Vitomireºti (ju-
deþul Olt) ºi comuna Bujoru (jude-
þul Teleorman). Potrivit Autoritãþii
Electorale Permanente, pentru
aceste nouã primãrii s-au înscris
46 de candidaþi: la Slatina - 9 can-
didaþi, Turnu Mãgurele - 5; oraºul
Covasna - 3; Drãgãneºti - 4; Dra-
guºeni - 6; Avrãmeºti - 6; Doljeºti
- 5; Vitomireºti - 4; Bujoru - 4. De
asemenea, în comuna Calmãþuiu
de Sus (judeþul Teleorman), au
avut loc alegeri parþiale pentru
completarea consiliului local.
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Întrebat despre cât de credibile
şi imparţiale politic au fost sursele
care au stat la baza redactării ra-
portului pe Justiţie, purtătorul de
cuvânt al Comisiei Europene, Mark
Gray, a dat asigurări, miercuri, că
toate sursele au fost verificate. Mai
mult, într-un interviu acordat după
conferinţa de presă, Mark Gray
recunoştea că multe dintre aspec-
tele negative consemnate în docu-
ment s-au bazat pe plângerile unor
oficiali, care au venit în mod indi-
vidual la Bruxelles, cu extrase din
presă sau emisiuni tv. Aceştia s-au
prezentat drept „victime” ale jur-
naliştilor şi ale unor obscure forţe
politice.  Travestirea realităţii nu
este nouă. Ieri, preşedintele ţării,
Traian Băsescu,  l-a confirmat,
într-un fel, pe Mark Gray, într-o

MIRCEA CANŢĂR

Raportul MCV, motiv
necurmat de gâlceavă politică

declaraţie de presă, consfinţind că
raportul pe Justiţie a fost corect,
adică „temeinic, bazat pe fapte,
întâmplări, acţiuni ale românilor
cu funcţii de responsabilitate”.
Abordarea public ă a fos t,  în
schimb, nesinceră şi profund po-
litizată. „Românii au putut fi pă-
căliţi cu televizoarele, dar oficia-
lii europeni nu. Cine se amăgeşte
cu ideea că, propagandistic, vom
păcăli statele membre, nu face
decât să aibă o poziţie împotriva
interesului naţional”. Cât priveş-
te inc luderea presei în raportul
MCV, referirea viza neces itatea
unor măsuri sancţionatorii ale CNA
la adresa anumitor posturi de tele-
viziune. „Raportul nu cere o lege
a presei, raportul subliniază nece-
sitatea menţinerii libertăţii presei

şi instituirea unor măsuri repara-
torii pentru cei care sunt linşaţi.
Atunci când se fac excese, să exis-
te o soluţie reparatorie”. Discuta-
bilă interpretare. Îndemnând lide-
rii USL, dar nu numai, să lecture-
ze raportul MCV, preşedintele Tra-
ian Băsesc u ne-a încredinţat că
doar domnia sa a decriptat corect
liniile de sens ale acestuia. Surprin-
zător, a pronunţat termenul linşaj
în mai multe rânduri, aproape ca
un c lişeu verbal la care nu mai
poate renunţa.  Mec anismul de
Cooperare şi Verificare (MCV) a
fost stabilit printr-o decizie a Co-
misiei Europene din decembrie
2006, cu doar o lună înaintea ad-
miterii României, şi el avea în ve-
dere patru obiective de referinţă:
reforma sistemului judiciar; inte-

gritatea; combaterea corupţiei la
vârf; prevenirea ş i combaterea
corupţiei din sectorul public. De-a
lungul timpului, Mecanismul de
monitorizare fără sfârşit şi-a do-
vedit utilitatea doar pentru a da
peste degete atunci când România
îşi apără interesele în cadrul clu-
bului european. Un exemplu grăi-
tor este însăşi tergiversarea admi-
terii noastre în spaţiul Schengen.
Raportul MCV constituie un nou
motiv de gâlceavă politică necur-
mată. Abordarea lui a fost şi ră-
mâne diferită de la o tabără la cea-
laltă. Fără a avea mare substanţă,
raportul mai mult irită şi va con-
stitui o vreme materia primă a unor
dezbateri fără nici o finalitate. Ca
o părere, experţii care au elaborat
MCV au omis exact ceea ce într-

adevăr putea să cuprindă raportul.
În orice caz, referirile la trusturile
de presă nu aveau ce căuta, cum
spuneam, fiindcă dacă o parte a
acestora este ostilă unei tabere, cea-
laltă parte nu rămâne mai prejos şi
este ostilă celeilalte tabere. „Când
un trust de presă, Intact, e contro-
lat de un om care are probleme de
care fuge, RTV e controlat de un
senator (...) Nu Bruxelles-ul a pus
sub semnul întrebării statul de drept
ci noi, politicienii. Noi trebuie s-o
scoatem la capăt, nu cu aroganţă”,
a spus Traian Băsescu. De fapt,
până la urmă Comisia Europeană
a lucrat, cum se spune, cu „mate-
rialul clientului”, nu grozav de pro-
fesionist, noi învrednicindu-ne
acum să discutăm despre calitatea
materialului.

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, a declarat ieri, în cadrul
unei conferinţe de presă, susţinută la
sediul PDL, că măsurile luate în ultima
perioadă de timp de Guvernul Ponta îi
afectează tocmai pe cei pe care ar tre-
bui să îi protejeze şi anume pe cei care
muncesc în agricultură. „Unii stau aca-
să şi primesc ajutoare sociale, dar alţii
muncesc şi li se pun taxe şi impozite
fără să ţină cont că agricultura nu se
face la fel, peste tot. Nu există acelaşi
profit. Vă spuneam în campania elec-
torală că nu vor putea să îşi îndepli-
nească promisiunile fără să mărească
taxele. Am avut dreptate. S-au mărit
taxele şi impozitele la cei care au cea
mai mare nevoie de bani şi aceşti bani
nu merg acolo unde trebuie. Banii care
se iau nu se duc către dezvoltare ci
către consum, se duc la bugetul de stat
dar nu se întorc. Acest guvern de stân-
ga îi atacă pe cei nevoiaşi, atacă me-
diul privat iar la nivel naţional vom avea

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu:

„Banii care
se iau nu se

duc către
dezvoltare ci

către consum”
Deputatul Constantin
Dascălu cheamă Primăria
la bară

Constantin Dascălu, deputat PDL, a declarat că
nu renunţă la spatiul biroului parlamentar din cartie-
rul Brazda lui Novac şi că va cere Consiliului Local
Craiova să anuleze hotărârea de consiliu prin care
acest spaţiu i-a fost repartizat deputatului Nicu Vasi-
lescu. Deputatul PDL de Dolj, Constantin Dascălu a
adăugat că va acţiona Primăria Craiova în instanţă.
„Primăria Craiova a făcut o glumă de prost gust prin
această aciune politică care descalifică oameni ce au
ajuns în funcţii importante în cadrul local. Acel spa-
ţiu era amenajat ca şi birou parlamentar, au fost plă-
tite toate dările la zi, a fost închiriat cu bună credinţă.
Se doreşte acum scoaterea unui parlamentar şi intro-
ducerea altuia, acest lucru ne încalcă drepturile de-
oarece am făcut toate demersurile necesare pentru
ca spaţiul să fie închiriat în continuare. Noi acolo ne-
am desfă’urat activitatea, s-au ţinut audienţe, cetăe-
nii cunosc ac eea locaţie....Vin sute de cetăţeni cu
probleme şi ar fi păcat să se întâmple aşa ceva...”, a
spus Constantin Dascălu.

probleme mari„ a spus Marian Jean
Marinescu.
Amendamentul senatorului Mărinică
Dincă, aprobat

Despre modul în care sunt impo-
zitaţi agricultorii a discutat în cadrul
aceleaşi conferinţe de presă şi sena-
torul Mărinică Dincă. Acesta a spus
că deja i se plâng doljenii din zona
Mischii despre aceste măsuri şi în
plus nu este vorba de nicio creştere
a pensiei, ci mai degrabă de o scă-
dere a veniturilor pensionarilor, oda-
tă ce cresc preţurile la alimente şi se
majorează taxele şi impozitele. Din-
că a discutat şi despre amendamen-
tele depuse pe baza bugetului. Unul
dintre aceste amendamente se refe-
ră la schimbarea legislaţie care pre-
vedea blocarea proiectelor locale în
situaţia în care unul dintre proiecte
nu a fost realizat. Acest amendament
a fost aprobat.

Deputatul Stoica : „Bugetul de stat
propus de cei de la USL este o
dovadă a unui dublu limbaj”

Deputatul de Dolj, Ştefan Stoica a
spus că nu au fost prevăzuţi bani în bu-
get pentru proiectele mult promise dol-
jenilor în campania electorală şi anu-
me pentru Autostrada Craiova-Piteşti
sau Centura de Sud. „Bugetul de stat
propus de cei de la USL este o dovadă
a unui dublu limbaj. Se constată dife-
renţe foarte mari între propunerea de
dinainte de campanie şi bugetul care
este azi în Parlament. În ceea ce pri-
veşte investiţiile din Dolj despre care
se vorbea, Centura de Sud şi Autostra-
da Craiova - Piteşti, acestea nu mai
sunt menţionate. Se vor continua in-
vestiţiile în ceea ce priveşte Centura
Ford, de 6 km., reabilitarea drumului
Craiova - Bechet şi Craiova - Cala-
fat”, a spus deputatul doljean.

MARGA BULUGEAN
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Dupã aproape douã luni petrecute în arestul IPJ Dolj,
unde a ajuns pe 13 decembrie, pentru ucidere din culpã ºi
pãrãsirea locului accidentului fãrã încuviinþarea Poliþiei,
Marius Soreanu, de 22 de ani, din Gherceºti, a avut baftã
la sfârºitul sãptãmânii trecute. Asta pentru cã, joi, 31 ia-
nuarie a.c., Judecãtoria Craiova i-a admis cererea de eli-
berare sub control judiciar, cu rezerva cã va fi pus efectiv
în libertate dupã judecarea recursului Parchetului. Cul-
mea este cã, în aceeaºi zi, aceeaºi instanþã, însã un alt
complet, a decis prelungirea arestãrii preventive a lui So-
reanu cu încã 30 de zile. Ambele hotãrâri sunt publicate
pe site-ul Judecãtoriei Craiova.

Potrivit datelor publicate pe site, completul P1 al Ju-
decãtoriei Craiova a dispus, pe 31 ianuarie a.c., “pune-
rea în libertate provizorie a inculpatului Soreanu Ma-
rius de sub puterea mandatului de arestare nr. 127/
13.12.2012 emis în baza încheierii din Camera de Con-
siliu nr. 183/13.12.2012 a Tribunalului Dolj”. Procu-
rorii au fãcut recurs, care s-a judecat vineri, 1 februarie
a.c. la Tribunalul Dolj. Instanþã a respins recursul, astfel
cã inculpatul a ieºit din arest în aceeaºi zi, dupã cum au
confirmat ºi reprezentanþii IPJ Dolj, anunþaþi de instanþã
cã decizia de eliberare a rãmas definitivã.

Tot joi, completul PA2 al Judecãtoriei Craiova a avut
de judecat cererea procurorilor de prelungire a duratei
arestãrii preventive în cazul lui Marius Soreanu. Astfel,
în dosarul 2880/215/2013, privind prelungirea duratei
arestãrii preventive dispuse în cursul urmãririi penale,
judecãtorii au dispus “prelungirea mãsurii de arest pre-
ventiv a inculpatului Soreanu Marius, arestat în baza

Ion Badea, de 75 de ani ºi Ioana Panduru,
de 73 de ani, ambii din Podari, au ajuns vineri
seara la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, pentru îngrijiri medicale, povestind
cã au fost agresaþi de un poliþist, mai exact
ºeful Postului de Poliþie Þuglui. Medicii au
constatat cã bãrbatul avea o mânã ruptã, iar
femeia a avut nevoie de trei copci la cap, ambii
fiind lãsaþi sã plece dupã ce au primit îngriji-

Marius Soreanu, tânãrul de 22 de ani care a accidentat mortal un bãrbat din
Gherceºti ºi a fugit, la începutul lunii decembrie 2012, a fost eliberat din arestul
IPJ Dolj, vineri, 1 februarie a.c. Asta dupã ce joi, Judecãtoria Craiova i-a admis

cererea de eliberare sub control judiciar. Culmea este cã, tot joi, un alt complet al
Judecãtoriei Craiova i-a prelungit lui Soreanu arestarea preventivã cu 30 de zile.

Ambele decizii pronunþate joi au fost cu recurs ºi cum vineri Tribunalul Dolj a
respins recursul Parchetului împotriva deciziei de eliberare, tânãrul a pãrãsit

arestul IPJ Dolj. În aceste condiþii, recursul declarat de inculpat împotriva prelun-
girii arestãrii, programat sã se judece astãzi la Tribunalul Dolj a rãmas fãrã obiect.

ªeful Postului de Poliþie Þuglui, acuzat de doi localnici din comuna Podari sã i-a
agresat, ºi-a dat demisia, sâmbãtã, din funcþie, urmând sã fie trecut pe alta, inferioarã.
Poliþistul este cercetat prealabil de conducerea IPJ Dolj ºi a fost anunþat ºi Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj despre incident, urmând sã se demareze cercetarea pe-
nalã a acestuia pentru purtare abuzivã. Un bãrbat de 75 de ani ºi o femeie de 73 de ani,
ambii din Podari, susþin cã au fost loviþi, vineri dupã-amiaza, de agentul ºef adjunct
Florentin Stîrcu, ºeful Postului de Poliþie Þuglui, bãrbatul alegându-se chiar cu mâna
ruptã din incident, pentru cã ar fi refuzat sã semneze ca martori pe procesul verbal de
constatare a unei infracþiuni.

rile necesare. În urma declaraþiilor celor doi
doljeni, conducerea IPJ Dolj a declanºat o
anchetã pentru a stabili ce s-a întâmplat. Po-
trivit reprezentanþilor Poliþiei doljene, totul ar
fi pornit de la o razie rutierã desfãºuratã în
comuna Podari. Potrivit declaraþiilor date în
faþa ºefilor, agentul ºef adjunct Florentin Stîr-
cu, era împreunã cu alþi doi colegi (o poliþistã
ºi un elev aflat în practicã), într-un filtru ru-
tier pe raza comunei Podari ºi a oprit, la un
moment dat, o persoanã care circula pe un

moped. La verificãrile fãcute s-a constatat
cã cel oprit nu avea permis de conducere
corespunzãtor categoriei. Pentru completa-
rea procesului verbal de constatare a infrac-
þiunii, poliþistul avea nevoie de un martor asis-
tent, astfel cã s-a apropiat de un grup de per-
soane care vãzuse totul. L-a rugat unul din
bãrbaþi, pe Ion Badea, de 75 de ani, sã fie
martor, însã bãtrânul a spus cã el nu vrea sã
semneze nimic, sã-l lase în pace. Aºa a înce-
put tot scandalul. Poliþistul ºi cu Badea s-au
luat la ceartã, iar agentul a vrut sã-l imobilize-
ze ºi sã-l ducã la maºina poliþiei. L-a apucat
de o mânã, ia rãsucit-o la spate ºi, cel mai
probabil, în timp ce bãrbatul se împotrivea,
s-a ales cu mâna ruptã. „M-a dus la maºinã
ºi m-a bruscat. A vrut sã mã imobilizeze ºi
mi-a rupt mâna. Eu am strigat de durere, dar
nu m-a lãsat în pace”, a povestit Ion Badea.
Ioana Panduru, de 73 de ani, a sãrit ºi ea în
apãrarea lui Badea, intervenind în scandal.
Femeia a spus cã poliþistul a împins-o, a cã-
zut ºi s-a lovit la cap. Ioana Panduru ºi Ion
Badea au fost, ulterior, transportaþi la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, au pri-
mit îngrijiri medicale ºi au plecat acasã fãrã
sã rãmânã internaþi.

„Faþã de agentul ºef adjunct a fost declan-
ºatã cercetarea prealabilã, dispusã de coman-
da Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj”,
a declarat, sâmbãtã dimineaþa,  agent princi-

pal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Ulterior, reprezentanþii IPJ Dolj au trimis
un comunicat în care anunþau cã agentul ºi-a
dat demisia din funcþia de ºef de Post ºi cã a
fost sesizat Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj cu privire la incident, urmând sã se facã
cercetãri sub aspectul comiterii infracþiunii
de purtare abuzivã.

“În funcþie de rezultatul cercetãrilor efec-
tuate de Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, care urmeazã sã se pronunþe în legã-
turã cu sãvârºirea infracþiunii de purtare
abuzivã de cãtre agentul de poliþie, se va
decide soarta agentului”, a mai precizat agent
principal Amelia Cãprãrin adãugând cã, de
luni (n.r.- astãzi), Florian Stîrcu va fi trecut
pe o funcþie inferioarã, pânã la finalizarea
cercetãrilor.

Reprezentanþii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au confirmat faptul cã au fost
sesizaþi de conducerea IPJ Dolj cu privire la
incident, explicând cã va fi înregistrat, luni,
dosar penal ºi va fi demaratã cercetarea agen-
tului, pentru a se stabili dacã este vorba de-
spre purtare abuzivã.

Florentin Stîrcu este de 10 ani în cadrul
IPJ Dolj, de patru luni este ºef de Post la
Þuglui ºi pânã acum nu a avut nici o abatere
ºi nici nu a mai fost sancþionat, dupã cum au
mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Reamintim cã, poliþiºtii au fost sesizaþi prin
112, sâmbãtã 8 decembrie 2012, în jurul orei
20.00, cã pe DJ 641, în satul Gârleºti, comuna
Gherceºti, s-a produs un accident de circulaþie,
al cãrui autor a pãrãsit locul faptei. S-a stabilit
cã victima accidentului este Fãnel Casangiu, de
40 de ani, din localitate, care, în urma impactu-
lui, a decedat. Poliþiºtii de la Rutierã au reuºit sã
afle cã autoturismul care îl lovise pe bãrbatul de
40 de ani era un Opel Meriva, de culoare albã,
descoperit duminicã, într-o anexã gospodãreas-
cã din comuna Gherceºti, autorul fiind Marius So-
reanu, de 22 de ani, din Gherceºti, ºofer profesi-
onist ºi student la Teologie, care a fost reþinut pe
24 de ore, sub acuzaþia de ucidere din culpã.

mandatului de arestare preventivã nr. 127 din 13.12.2012
emis de Tribunalul Dolj în baza încheierii nr. 183 din
13.12.2012 a aceleiaºi instanþe”. Decizia aceasta a fost
atacatã cu recurs de Soreanu, în aceeaºi zi în care a fost
pronunþatã, recursul sãu fiind programat sã se judece luni,
4 februarie a.c., tot la Tribunalul Dolj.

Reprezentanþii Curþii de Apel Craiova, care are în subor-
dine Judecãtoria Craiova, au precizat cã nu îºi pot explica
de ce instanþa a luat douã hotãrâri diferite în acest caz,
însã un lucru este clar: inculpatul nu mai poate fi arestat
preventiv. „Tribunalul Dolj va constata cã recursul a rã-
mas fãrã obiect. Odatã pus în liberate printr-o hotãrâre
definitivã, inculpatul poate fi reîncercerat numai pentru
comiterea altor fapte”, a declarat judecãtorul Aurel Ilie,
purtãtorul de cuvânt al Curþii de Apel Craiova.
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri-dimineaþã, în jurul orei
09.00, o craioveancã de 44 de
ani, Iulica P., a sunat pe 112
anunþând cã a fost tâlhãritã în
timp ce se îndrepta spre casã,
pe strada “Bariera Vâlcii”, sub

podul de cale feratã din zona
intersecþiei cu bulevardul “Da-
cia”. Femeia a declarat cã un
tânãr a venit din spate, în fugã,
ºi i-a smuls geanta în care avea
150 de lei ºi documentele de
identitate. Atât cât a putut reþi-

ne, femeia le-a oferit ºi câteva
semnalmente oamenilor legii,
însã nu a apucat sã-l vadã prea
bine pentru cã acesta a rupt-o
la fugã dupã ce i-a luat geanta.
Dupã câteva ore, un echipaj de
ordine publicã de la Secþia 4
Craiova, format din poliþiºti ºi un
jandarm al GJMb Craiova, care
patrula pe strada “Bariera Vâl-
cii”, a observat un tânãr care
corespundea descrierii fãcute
de victima tâlhãriei. Oamenii
legii au vrut sã-l opreascã pen-
tru verificãri, numai cã tânãrul
a luat-o la fugã, astfel cã, dupã
ce l-a somat sã se opreascã,
unul dintre agenþii de poliþie a
tras un foc de armã în aer. Oa-

menii legii l-au “sãltat” pe tânãr
ºi l-au dus la sediul subunitãþii
pentru cercetãri.

“Poliþiºtii l-au somat sã se
opreascã, suspectul a refuzat ºi
a luat-o la fugã, astfel cã unul
dintre agenþi a folosit armamen-
tul din dotare, trãgând un foc
în plan vertical. Suspectul a
fost dus la sediul secþiei, pen-
tru audieri, în urma cercetãri-
lor stabilindu-se cã acesta este
ºi autorul altei tâlhãrii, comise
pe 1 februarie a.c., în aceeaºi
zonã. Folosind acelaºi mod de
operare, suspectul i-a smuls
unei femei geanta în care avea
suma de 250 lei ºi documente-
le de identitate”, ne-a declarat

agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Autorul celor douã tâlhãrii,
Mihai Alin Nidelea, de 20 de
ani, din comuna gorjeanã Cru-
ºeþ, este recidivist, în urmã cu
aproximativ douã sãptãmâni fi-
ind eliberat din penitenciar,
unde a ispãºit o pedeapsã de un
an ºi jumãtate de închisoare
pentru furt calificat. La finalul
audierii, poliþiºtii îl vor prezen-
ta Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova cu propune-
re de arestare preventivã pen-
tru comiterea infracþiunii de
tâlhãrie.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii Secþiei 4 Craiova au reuºit,
ieri, sã prindã un tâlhar, dupã ce au tras
un foc de armã în aer. Suspectul, un tâ-
nãr de 20 de ani, din comuna gorjeanã
Cruºeþ, i-a smuls, în cursul dimineþii,
geanta unei femei, în cartierul Bariera
Vâlcii. Victima a anunþat Poliþia, iar dupã

aproximativ douã ore, o patrulã a Secþiei
4 Craiova l-a surprins pe fãptaº, culmea,
în aceeaºi zonã. Tânãrul a fost dus la se-
diul Poliþiei, unde s-a stabilit cã are vreo
douã sãptãmâni de când a ieºit din puºcã-
rie ºi în urmã cu douã zile, în aceeaºi zonã,
a mai tâlhãrit o altã craioveancã.

Tâlhar reþinut cu focuri de armã

Prin Oficiul Judeþean de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(OJPDRP) Dolj se pun la dispoziþia
investitorilor români noi oportunitãþi
financiare pentru dezvoltarea pro-
iectelor de investiþii în agriculturã,
creºterea calitãþii vieþii în mediul
rural ºi dezvoltarea de investiþii la
standarde europene. Sintetic, activi-
tatea O.J.P.D.R.P. Dolj pentru anul
2012 poate fi rezumatã la: promova-
re mãsuri active, activitatea specifi-
cã desfãºuratã prin Serviciul verifi-
care cereri de finanþare-SVCF,
activitatea specificã desfãºuratã
prin Serviciul verificare cereri de
platã-SVCP. „La nivelul judeþului
Dolj, promovarea mãsurilor active s-
a realizat prin: utilizarea sistemului
local de promovare pe centre ºi
comune arondate ca ºi în anii ante-
riori; transmiterea informaþiilor
despre accesarea FEADR pe reþea-
ua de intranet la toate consiliile
locale/primãrii din Dolj; campanie de
promovare mãsuri active FEADR
prin: acþiuni de informare desfãºura-
te sub forma de vizitelor de lucru la
proiecte implementate; infochioºcuri
online pentru promovarea mãsurilor
FEADR; materiale de promovare a

mãsurilor FEADR; promovarea
calendarului sesiunilor mãsurilor
active cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare postate pe site-ul
APDRP”, se aratã în raportul
O.J.P.D.R.P. Dolj.

833 de cereri
de finanþare eligibile
Serviciul Verificare Cereri de

Finanþare (SVCF) al O.J.P.D.R.P.
Dolj are ca principal obiect de
activitate primirea ºi verificarea
cererilor de finanþare depuse de
solicitant pentru mãsurile finanþate
prin PNDR, prin studiul CF ºi vizite
pe teren. Selecþia cererilor de
finanþare declarate conforme ºi
eligibile are loc la nivel naþional în
funcþie de punctajul obþinut de
fiecare cerere ºi în limita sumelor
alocate pentru finanþare pentru
fiecare mãsurã ºi sesiune de depu-
nere conform calendarului stabilit de
APDRP. „În anul 2012, Serviciul
Verificare Cereri de Finanþare
(SVCF) a desfãºurat urmãtoarea
activitate specificã: participare la 16
sesiuni pentru cele 12 mãsurile
FEADR active în anul 2012; instru-
mentarea unui numãr de 926 cereri

de finanþare; aprobare conformitate
ºi eligibilitate pentru 833 cereri de
finanþare. Valoarea totalã a cererilor
depuse în anul 2012 este de
884.284.432 lei respectiv
198.181.367 euro. Pentru cererile de
finanþare depuse în anul 2012 nu au
fost efectuate selecþiile la nivel
naþional”, se mai aratã în raport.

1.894 cereri de platã
pentru proiectele

finanþate prin FEADR
Serviciul Verificare Cereri de Platã

(SVCP) are ca obiective principale
verificarea conformitãþii documente-

Oficiul Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(OJPDRP) Dolj are ca obiect de activitate implementarea tehni-
cã ºi financiarã a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare

Ruralã (FEADR), în conformitate cu procedura specificã de
lucru ºi calendarul anual al sesiunilor pentru depunerea cereri-

lor de finanþare (CF) ºi prevederile cuprinse în Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã 2007-2013 (PNDR). OJPDRP
Dolj, este structura internã de execuþie a APDRP-Bucureºti,

neînvestitã cu personalitate juridicã, fãrã buget propriu, fãrã
execuþie bugetarã proprie, subordonat direct ºi integral condu-
cerii APDRP-Bucureºti. Pânã în anul 2013, la nivel naþional, se
acordã investitorilor publici ºi privaþi fonduri europene neram-

bursabile pentru proiecte de investiþii în valoare totalã de 7,0
miliarde euro. Sãptãmâna trecutã directorul acestei instituþii,

Daniel Popescu a prezentat un raport de activitate pe anul 2012.

Oficiul Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi PescuitOficiul Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi PescuitOficiul Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi PescuitOficiul Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi PescuitOficiul Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
a fãcut în 2012 plãþi în valoare de 31.287.044 euroa fãcut în 2012 plãþi în valoare de 31.287.044 euroa fãcut în 2012 plãþi în valoare de 31.287.044 euroa fãcut în 2012 plãþi în valoare de 31.287.044 euroa fãcut în 2012 plãþi în valoare de 31.287.044 euro

lor din dosarele cererilor de platã ºi
verificarea pe teren dosarelor cereri-
lor de platã pentru a stabili eligibilita-
tea plãþii. În anul 2012, acest Serviciu
prin activitatea specificã desfãºuratã,
a instrumentat un numãr de 1894
cereri de platã pentru proiectele
finanþate prin FEADR ºi aflate în
derulare. Conform situaþiei primite de
Serviciul Contabilizare Plãþi din
cadrul CRPDRP 4 SV Oltenia, plãþile
efectuate prin FEADR în anul 2012
pentru judeþul Dolj au fost în valoare
totalã de 135.828.859 lei respectiv
31.287.044,62 euro.

MARIN TURCITU
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ªtiu cã aveþi o experinþã
mare în acest domeniu al
energiilor regerabile în
Italia, acolo unde compa-
nia dumneavoastrã este
deja un brand,  aºa cã vã
întreb  de ce România ºi de
ce Craiova?

Activitatea societãþii se
desfãºoarã în sectorul
fotovoltaic ºi al panourilor
solare, cu intenþia de a
realiza instalaþii inovative,
proiectând ºi instalând
lucrãri pe mãsurã. Noi ne
ocupãm atât de achiziþiona-
rea clientului, cât ºi de
realizarea proiectului, a
instalaþiei, precum ºi de
punerea în contact cu
bãncile ºi instituþiile în
vederea creditãrii clientului.
Noi achiziþionãm inclusiv
materilalele. Avem furnizorii
noºtri. Noi nu suntem o
societate de producþie  de
panouri. Noi nu suntem
producãtori, ci suntem
proiectanþi de instalaþii
fotovoltaice. Acum în Româ-
nia existã un vârf de instalaþii

Giancarlo Tecchio,

Compania Pr.En.Al a luat fiinþã în
anul 2005, în Italia, la iniþiativa unui
grup de experþi din domeniul fotovol-
taicului pentru a profita de beneficiile
oferite de activarea sistemului Conto
Energia, sistemul de facilitãþi fiscale
adoptat în Italia pentru difuzarea ge-
neraþiei electrice de conversiune foto-

voltaicã a radiaþiei solare. Preºedin-
tele companiei, Giancarlo Tecchio a
simþit gustul afacerii ºi a deschis re-
cent un punct de lucru ºi în România,
la Craiova, pentru a deservi toatã zona
Olteniei. Afaceristul italian ne-a pre-
cizat într-un interviu acordat cotidia-
nului „Cuvântul Libertãþii”, cum s-a

pe teren, dar obiectivul
nostru nu sunt instalaþiile pe
teren. Noi avem deja în Italia
instalaþi 14 MW pe acoperiº,
pentru cã obiectivul nostru
este fotovoltaicul pe aco-
periº. Deocamdatã, în
Craiova, acest fotovoltic pe
acoperiº nu a pãtruns, aºa
cã, atunci când vorbim de
concurenþã nu ne facem mari
probleme. În România sunt,
dar pe piaþa din Oltenia încã
nu s-a pãtruns cu acest
sistem. Suntem primii.

Dezvoltarea în
fotovoltaic devine
o industrie
importantã

Sã înþelegem mai bine. La
Craiova nu s-a înfiinþat o
societate cu capital italian,
ci compania Pr.En.Al a
deschis un punct de lucru,
care, de altfel, va deservi
întreaga zonã a Olteniei...

Compania are douã birouri,
unul în Italia, coordonat

Andreea, de colaboratoarea
mea ºi unul, aici, la Craiova,
administrat de Andra Cicea.
Cele douã birouri funcþionea-
zã prin conexiune, þinem
legãtura prin internet astfel
încât sã putem urma fiecare
proiect în parte ºi sã-i dãm
atenþia care i se cuvine,
costruind ºi structura de aici,
dupã modelul celei din Italia.
Avantajul  actual al fotovol-
taic în România consistã în
perioada de amortizare a
investiþiei într-o perioadã
foarte scurtã. România a
devenit de altfel piaþa cea mai
avantajoasã din Europa.

Dificultãþi aveþi în acest
demers? Unde întâmpinaþi
probleme ºi cum reuºiþi sã le
depãºiþi?

Dificultãþile sunt din punct
de vedere birocratic pentru cã
sunt încã termeni lungi ºi de
definire a acestor autorizaþii ºi
de definire efectivã a acordu-
lui la reþeaua electricã.
Convingerea noastrã este cã
România în acest mare
proiect european 20-20-20,
adicã reducerea de 20% a
emisiilor de dioxid de carbon,
folosirea a 20% a energiei din
produse regerabile, creazã ºi
în România o piaþã foarte
puternicã. Aceastã dezvoltare
în fotovoltaic implicã ºi o
dezvoltare pe panouri, dar ºi
o dezvoltare pe structurile
sinemetalice, care susþin
aceste panouri, deci, devine o

industrie importantã nu doar
în sine ca realizare a instala-
þiilor. În Italia, de exemplu,
din aceastã industrie se
câºtigã 25 milioane de euro.
Iar previziune în România
sunt la circa 1 mld euro – 1,5
mld de euro, pentru anul
viitor.

„Suntem ºi la
începutul erei
automobilelor
electrice”

Vorbim de foarte multe
avantaje ale acestui sistem

de încãlzire. Care ar fi
acelea?

Pe lângã faptul cã foto-
voltaicul diminuiazã utiliza-
rea resurselor fosile, ajutã ºi
la reducerea impactului
ecologic ºi apoi, practic,
este o furnizare de energie
gratuitã odatã ce avem
soarele deasupra noastrã.
Din istoricul  care existã

deja la nivel mondial, e o
energie ce va produce pe ani
de zile aceastã industrie.
Este vorba de cel puþin zece
ani de acum înainte. Filoso-
fia noastrã de a instala
exclusiv pe acoperiº este
pentru a evita sã consumãm
teritoriul agricol ºi de a
produce acolo unde energia
este consumatã, fãrã a avea
necesitatea de a o transporta
ºi de a suporta pierderile de
energie. Aºa cum spuneam
transportul de energie
conduce la o pierdere de
10% a energiei produse,
deci, practicã, pierdere

inutilã. Pe mãsurã ce foto-
voltaicul  devine important,
producând în faºele orare în
care este cel mai mare
consum, va acoperi necesi-
tatea energeticã, în ceea ce
priveºte cererile la cel mai
mare punct.

Cum stãm cu aceste
investiþii în Uniunea
Europeanã. Cum sunt ele

„EXPEROM”, un eveniment expoziþional de marcã
În perioada 4-7 aprilie 2013, Pr.En.Al va organiza la Casa Tinere-

tului din Craiova, evenimentul „EXPEROM”, care se doreºte a fi de o
înaltã þinutã. Evenimentul va cuprinde pe de o parte, o conferinþã
internaþionalã, iar pe de altã parte, o manifestare expoziþionalã în do-
meniul energiilor regenerabile. Vor fi relatãri ºi în românã ºi în italianã.
Vor fi prezente mai multe personalitãþi din Italia, printre care amintim,
Giani Silvestrini, reprezentantul Ministerului Mediului ºi preºedintele
KYOTO Club; Roberto Vigotti, reprezentant al Comisiei Europene;
Luciano Brandoni – titularul socetãþii Brandoni Solari din Italia ºi nu
în ultimul rând, Franco Valentini de la Grupul Carraro.

„Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial auauauauau„Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial auauauauau„Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial auauauauau„Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial auauauauau„Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial auauauauau„Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial auauauauau„Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial auauauauau„Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial auauauauau„Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial „Suntem la porþile viitorului. La nivel mondial auauauauau
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preºedintele companiei Pr. En. Al:

orientat cãtre þara noastrã, ce înseam-
nã în urmãtorii 15 ani sã dezvolþi o
astfel de afacere, cât profit ai putea
sã obþi ºi în câþi ani ani putea sã-þi
amortizezi investiþia. Pr.En.Al. se ocu-
pã de toate tehnologiile legate de pro-
ducerea de energie ºi de eficienþa ener-
geticã bazatã pe energiile regerabile.

Sistemul energetic mondial trebuie re-
gândit în perpectiva de a asigura ge-
neraþiilor viitoare o structurã econo-
micã ºi socialã compatibile cu resur-
sele disponibile. „Terra nu am moºte-
nit-o de la pãrinþii noºtri, ci am îm-
prumutat-o de la copii noºtri”, ne-a
spus Giancarlo Tecchio.

privite ºi aplicate? Poate
avem cumva ºi cifre con-
crete...

În Germania, de exemplu,
s-a prevãzut ca pânã în
2050 sã se ajungã la cel mai
mare nivel de producþie de
energie globalã, din resurse
regenerabile, iar pânã în
2030 sã se ajungã la 80%.
Suntem ºi la începutul erei
automobilelor electrice, deci
va implica ºi o schimbare în
ceea ce priveºte transportul,
deci va crea inevitabil ºi
condþii de creare a locurilor
de muncã. Suntem la porþile
viitorului. Noi, astãzi, în
2012, avem 28 de MW, în
Germania,  în Italia – 18
GW, iar la nivel mondial
aproape 800 de gigawaþi,
ceea ce înseamnã cã au fost
instalate 4 miliarde de
panouri solare.

O instalaþie
în România
se amortizeazã
în trei ani

Oferã tot ceea ce ne-aþi
precizat mai sus o garanþie
pentru clienþii din Româ-
nia?! Ar mai fi ceva ce i-ar
putea convinge cã aceastã
investiþie este viitorul?

Aceasta oferã deja o
garanþie în ceea ce priveºte
funcþionalitatea sistemului.
ªi au fost anulate practic,
toate dubile pe care puteam
sã le avem înainte, legate de
aceastã tehnologie. România
profitã deja de faptul cã
aceste costuri s-au diminuat
foarte mult, acestea fiind
mult mai mari înainte. De
exemplu, în 2001, un kilo-
wat de foltovoltaic costa
11.000 euro, astãzi, pentru

instalaþiile de 1 megawat,
de exemplu, un kilowat
costã 1000 de euro. Dife-
renþa este enormã. O insta-
laþie care profitã deja de
certificatele verzi, care se
acordã în România ºi prin
vânzarea energiei, se amorti-
zeazã pratic în trei ani, iar
pentru 12 ani, ai doar profit.
Vorbim de 15 ani, pentru cã
15 ani este perioada în care
în românia se acordã aceste
certficate verzi. Pentru
aceºti 12 ani fotovoltaicul
nu face altceva decât sã ne
acorde profit. Singura
condiþie este ca soarele sã
iasã în fiecare zi. Deci este
cea mai profitabilã investiþie
pânã la urmã.

Dar pânã acum, în
relaþia dumneavoastrã cu
potenþialii clienþi din
Craiova aþi constatat ºi
reticenþã faþã de instalaþiile
fotovoltaice?

De obicei când se aduce
un produs nou, existã
întotdeanua suspicuni, o
lipsã de încredere ºi cine
începe cu realizarea acestor
instalþii este vãzut ca un
pionier, ca în orice domeniu.
Dar acum ajungem dupã
mulþi alþi pionieri. Problema
în România este accesul la
anumite credite care sã
poatã sã susþinã aceste
investiþii, pentru cã existã o
perioadã nefastã de crizã
economicã în toatã Europa.
Dacã este vorba de o inves-
tiþie mare, orice firmã vrea
sã-ºi ia un credit, iar bãncile
sunt uºor reticente în ceea
ce priveºte acordarea
creditului.

„Contul Energia”
versus certificatele
verzi

Ce este diferit în Româ-
nia faþã de ceea ce se
întâmplã în Italia, cu
aceste instalaþii?

În mod normal, în Italia,
o instalaþie fotovoltaicã nu
reprezintã de fapt un cost
pentru client ºi asta, pentru
cã finanþarea se face prin
„Contul Energia”, echiva-
lentul certificatelor verzi.
Iar dacã produsul financiar
propus de cãtre bancã este
structurat bine, în plus faþã
de restituirea creditului, îi
permte clientului ºi un
profit final, anual. Eu cred
cã ºi în România este
posibil acest lucru. Am
fãcut deja un tur al bãncilor
sã vedem ce produse
propun ºi ce deschidere au
cãtre acest business ºi am
gãsit situaþii diverse. Ceea
ce este foarte importamt
este faptul cã existã curio-
zitate în ceea ce priveºte
domeniul ºi unele bãnci deja
au acordat credite în acest
sector. Prin urmare este
nevoie doar de un start-up
al situaþiei, acei pionieri de
care vorbeam ºi înainte.
Avem clienþi italieni care au
societãþi în România, ei

având deja experinþã din
Italia cu sistemul respectiv,
am început deja sã ducem
tratative cu aceºtia pentru
montarea unor astfel de
instalaþii.

De ce mergeþi pe sistemul
fotovoltaic pe acoperiº ºi
nu aþi dezvoltat un altfel de
sistem?

Am dezvoltat un sistem de
montaj pe acoperiº, care a
avut nominalizarea la Mun-
chen, la Intersolar Award,
anul trecut, pentru cea mai
bunã inovaþie tehnologicã în
domeniu din lume. Putem
crea de exemplu, direct, un
acoperiº din panouri solare,
fãrã a folosi silicoane, fãrã a
folosi materiale de imper-
meabilizare, folosind doar
oþel inoxidabil ºi cu o duratã
de cel puþin 40 de ani.
Pentru persoanele fizice, am
dezvoltat un sistem de
integrare în acoperiº, care
ne permite sã nu gãurim
acoperiºul, avem sistem
speciale de prindere, folo-
sind bineînþeles tot doar
structuri inoxidabile, ceea ce
ne permite sã folosim o
garanþie de duratã în timp.
În afarã de fotovoltic noi ne
mai ocupãm de solarul
termic, pentru încãlzirea
apei, de geotermie, minihi-
dro, etc.

„La Craiova, am deschis anul trecut, în septem-
brie, un punct de lucru.  Afacerea de aici s-a nãscut
dintr-o colaborare precedentã. Tatãl meu, a lucrat
pentru domnul Giancarlo Tecchio, patronul compa-
niei Pr.En.Al, în Italia, pe partea de executare a
lucrãrilor ºi atunci s-a nãscut o prietenie ºi ne-am
hotãrât sã venim aici, în Oltenia. Acum suntem abia
la început. Am deschis un birou de proiectare ºi
consultanþã, în sensul cã mergem de la început cu
comanda ºi dãm totul la cheie. Ne bazãm pe suportul
din Italia. De exemplu, proiectele noastre sunt fãcute
în Italia ºi vin în România. În momentul în care
avem un client, îi prezentãm prima datã proiectul,
dar avem bineînþeles echipa noastrã aici, care
executã montarea ºi toatele celelalte”.

Andra Cicea, reprezentant al Pr. En. Al – zona Olteniei:

„Afacerea de aici s-a nãscut dintr-o altã colaborare”
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Centrul este deservit de personal spe-
cializat – psihologi , educatori speciali-
zaþi, logopezi, asistenþi sociali – instruiþi
în lucrul cu persoane cu autism. Aceº-
tia evalueazã fiecare caz nou în parte
ºi, împreunã cu familia, realizeazã un
plan de intervenþie, pe termen mediu sau
lung, în funcþie de nevoile fiecãruia.
Sesiunile de lucru sunt, dupã caz, atât
individuale cât ºi de grup. Psihologii de
la Centru fac, de asemenea, recoman-
dãri pentru servicii conexe þi oferã con-
siliere pãrinþilor ºi familiilor persoane-
lor cu autism.  Pânã în acest moment,
la Centrul de consiliere ºi asistenþã pen-
tru persoane cu autism din Dolj, au be-
neficiat de asistenþã 19 copii cu vârste

cuprinse între 3 ºi 15 ani.  “Noutatea
introdusã prin deschiderea Centrului de
consiliere ºi asistenþã pentru persoane
cu autism - Dolj constã în faptul cã pã-
rinþii nu sunt doar informaþi în legãturã
cu tehnicile terapeutice utilizate, ci par-
ticipã activ  la o mare parte din sesiuni-
le de lucru, pentru a putea învãþa tehni-
cile pe care le pot aplica ei înºiºi acasã,
zilnic, cu copiii, acest lucru facilitând
apariþia ºi dezvoltarea abilitãþilor, într-
un ritm mult mai alert”, a declarat Anca
Oprescu, coordonatorul Centrului de
consiliere ºi asistenþã pentru persoane
cu autism Dolj.

Doar medicul neuropsihiatru
poate pune diagnosticul corect

În tulburãrile de spectru autist (TSA)
terapia este de lungã duratã, iar gradul
sãu de eficienþã este crescut atunci când
afecþiunea este diagnosticatã timpuriu
(în jurul vârstei de 2 ani) ºi copilul înce-
pe, cât mai din vreme, o formã de inter-

venþie specializatã. Din acest motiv, este
esenþial ca pãrinþii sã-ºi observe foarte
bine copilul ºi sã fie atenþi la orice com-
portament neobiºnuit al acestuia, încã
din primele luni de viaþã. În cazul în care
au suspiciuni, pãrinþii trebuie sã i le sem-
naleze medicului de familie ºi sã solici-
te un consult de specialitate (neuropsi-
hiatric) pentru copilul lor. Numai medi-
cul neuropsihiatru poate pune diagnos-
ticul de certitudine” Copiii cu autism pot
prezenta simptome diverse, însã urmã-
toarele caracteristici sunt considerate
semnale de alarmã: par cã nu aud ºi nu
rãspund niciodatã la nume; nu observã
persoanele din jur ºi nu sunt interesaþi
de jocul altor copii; par cã nu ºtiu sã
se joace cu jucãriile; au alte comporta-
mente specifice tulburãrii - miºcãri
repetitive, ataºament neobiºnuit faþã
de obiecte -.

568 copii cu autism
din întreaga þarã au intrat

în programe individualizate de
terapie

Centrul de consiliere ºi asistenþã
pentru persoane cu autism din Dolj a

fost înfiinþat de Fundaþia Romanian
Angel Appeal în parteneriat cu Minis-
terul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale
ºi Persoanelor Vârstnice – Direcþia
Protecþia Copilului ºi cu Direcþia Ge-
neralã de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, prin proiectul „ªi ei
trebuie sã aibã o ºansã! – program de
sprijin pentru integrarea socialã ºi pro-
fesionalã a persoanelor cu tulburãri de
spectru autist”. Centrul de consiliere
ºi asistenþã pentru persoane cu autism
din Dolj face parte dintr-o reþea naþio-
nalã de 40 de centre aflate în 35 de
judeþe ale þãrii ºi în municipiul Bucu-
reºti.  Aceste centre au fost înfiinþate
prin proiectul “ªi ei trebuie sã aibã o
ªansã!”, desfãºurat de Fundaþia Roma-
nian Angel Appeal în parteneriat cu
Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei
Sociale ºi Persoanelor Vârstnice – Di-
recþia pentru Protecþia Copilului ºi cu
Asociaþia de Psihoterapii Cognitive ºi
Comportamentale din România. De la
înfiinþarea celor 40 de centre ºi pânã
la aceastã datã, 568 copii cu autism din
întreaga þarã au intrat deja în progra-
me individualizate de terapie, în vede-
rea integrãrii sociale.

Persoanele cu autism din Dolj ºi familiile acestora pot benefi-
cia acum de asistenþã de specialitate, gratuitã, în cadrul Centru-
lui de consiliere ºi asistenþã pentru persoane cu autism Dolj. Acest
centru funcþioneazã din martie 2012 ºi oferã intervenþii persona-
lizate fiecãrui beneficiar, în funcþie de vârstã, felul specific în care
a fost afectat de aceastã tulburare ºi disponibilitatea sa ºi a fami-
liei sale de a participa la sesiunile de lucru.

Asistenþã gratuitã pentru persoanele cu autismAsistenþã gratuitã pentru persoanele cu autismAsistenþã gratuitã pentru persoanele cu autismAsistenþã gratuitã pentru persoanele cu autismAsistenþã gratuitã pentru persoanele cu autism

Centrul Judeþean de Resur-
se ºi Asistenþã Educaþionalã
(CJRAE) Dolj a aniversat
vineri ºapte ani de la înfiinþa-
re. Cu acest prilej au fost
lansate noi proiecte ºi progra-
me educaþionale: concurs
judeþean “Artã sau violenþã?
Tu alegi!”, simpozionul judeþa-
en “Exemple de bunã practicã
în prevenirea ºi combaterea
violenþei în mediul ºcolar” ºi
cursul de formare a persona-
lului didactic „CREd” Consi-
lierea - Resursã Educaþionalã
pentru personalul didactic din
învãþãmântul preuniversitar”.

Manifestãrile vor continua

ºi în zilele de 4 ºi 5 februarie
când va avea loc proiectul
“Zilele Porþilor Deschise”,
prilej cu care vor fi organizate
vizite ale cabinetelor de
specialitate din cadrul CJRAE,
prezentare de instrumente de
evaluare psihologicã a elevilor
sau activitãþi de consiliere
psihopedagogicã. CJRAE
coordoneazã, gestioneazã ºi
monitorizeazã activitãþile ºi
serviciile educaþionale integra-
te oferite de instituþiile ºi
unitãþile din subordine, pentru
asigurarea accesului tuturor la
o educaþie de calitate. Dintre
activitãþile specifice instituþiei

putem enumera: cea de
informare, consiliere, docu-
mentare ºi îndrumare pentru
preºcolari ºi elevi, pãrinþi,
educatoare, învãþãtori, institu-
tori ºi profesori pe diferite
teme; asigurã prin intermediul
metodelor, procedeelor ºi
tehnicilor specifice prevenirea
ºi diminuarea factorilor care
determinã tulburãri comporta-
mentale; asigurã examinarea
psihologicã atât a cadrelor
didactice cât ºi a elevilor, la
cererea pãrinþilor, a ºcolii sau
a inspectoratelor ºcolare în
situaþii de eºec ºcolar ºi
abandon ºcolar.

CJRAE Dolj  a aniversat 7 ani de activitate

Proiectul “ªi ei trebuie sã aibã o ºansã!” urmãreºte creºterea ºanselor de
integrare socialã ºi, ulterior, de acces pe piaþa muncii, ale copiilor ºi tinerilor cu
autism, prin diagnosticare precoce ºi facilitarea accesului la servicii ºi progra-
me de recuperare ºi asistenþã specializatã. Proiectul a fost demarat la 1 octom-
brie 2010, are o duratã de 3 ani ºi beneficiazã de cofinanþare din Fondul Social
European, prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne 2007 – 2013, „Investeºte în oameni!”.

Centrul de consiliere ºi asisten-
þã pentru persoane cu autism Dolj,
funcþioneazã în Craiova, pe strada
Corneliu Coposu, nr. 107,  în
cadrul Complexului de Servicii
comunitare Vis de copil.
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 119 morminte, împreună cu inventarul
aferent, se „desfăşoară” sub ochii cititorului
lucrării „Necropola daco-romană de la
Dioşti (judeţul Dolj)” sub forma unui text
însoţit de un aparat critic impresionant şi o
bibliografie pe măsură. O atenţie deosebită
este acordată ilustraţiei cărţii –  desene de
bună calitate, aşezate sistematic în planşe.

Săpăturile arheologice s-au desfăşurat la
Dioşti între anii 1985-1988, cu acribia bine-
cunoscută a arheologului Gheorghe Popilian.
Toate mormintele descoperite aici sunt de
incineraţie în urnă sau în groapă simplă şi
au aparţinut populaţiei geto-dace din Olte-
nia, care a vieţuit sub stăpânirea romană, în
secolele II-III. «Studierea riturilor şi ritua-
lurilor funerare l-au condus pe autor la con-
cluzii deosebit de interesante privind „etni-
cul” celor incineraţi şi dovedind indiscutabil
continuitatea populaţiei băştinaşe şi în tim-
pul stăpânirii romane. Toate acestea reco-
mandă lucrarea şi pe autorul ei», spune Do-
rel Bondoc, arheolog la Muzeul Olteniei, care
s-a preocupat de tipărirea lucrării.

Născut la 28 octombrie 1926, în satul
Godeni, comuna Melineşti, judeţul Dolj,
Gheorghe Popilian a urmat studiile secun-
dare la Colegiul Naţional „Carol I” din Cra-
iova (1938-1946), iar pe cele universitare la

O nouă lucrare a cercetătorului Gheorghe Popilian,
despre necropola daco-romană de la Dioşti

Întâlnire cu
personajele
preferate din
desene animate,
la Ludotecă

Tom şi Jerry, Shrek,  Garfield,
Fratele Urs,  Lilo ş i Stitc h,  Spi-
derman ş i multe alte îndrăgite
personaje ale desenului animat
îi aş teaptă pe c opii,  în ac eastă
săptămână,  la Ludotec a Biblio-
tec ii J udeţene „Alexa ndru ş i
Aris tia Aman”.  Întâlnirea are loc
în cadrul proiec tului „Cărtici-
ca pentru prichindei şi copii mai
măricei” , derulat de Sec ţia pen-
tru Copii şi Tineret a ins tituţiei.
Înc epând de as tăzi şi până joi,
7 februarie,  ş i-au anunţat parti-
ciparea elevi din clasele I  – a IV-
a de la mai multe grădiniţe ş i
şcoli c raiovene: Colegiile Naţi-
onale „Carol I”,  „Elena Cuza” ş i
„Fraţii Buzeşti”, Şc olile Gimna-
ziale „Alexandru Macedonski”,
„Mihai Eminesc u” ş i „Mihai Vi-
teazul”,  Grădiniţele „Ethos” ş i
„Joylight”.

American Corner Craiova:
videoconferinţă dedicată
Lunii istoriei afro-americane

În februarie, în Statele Unite ale
Americii este celebrată Luna istoriei
afro-americane (sau Luna istoriei
negrilor), prin care se sărbătoreşte
contribuţia africană la civilizaţia S.U-
.A. şi la cea mondială, în general. Cu
acest prilej, American Corner Craio-
va este coparticipant la videoconfe-
rinţa c u titlul „Black  History
Month” susţinută de Kayla Mason,
organizator comunitar principal la
„Vocea tinerilor” din cadrul Cen-
trului „Harriet Tubman” din De-
troit. Videoconferinţa se desfăşoa-
ră astăzi, cu înce-
pere de la ora
16.00, exclusiv în
limba engleză,  la
sediul Bibliotecii
Judeţene „Alexan-
dru ş i Aris tia
Aman”.

«Prezentarea –
care va dura 45 de
minute – va avea o
parte introductivă 
din istoria S.U.A.,
cu referire la con-
tribuţia afro-ameri-
c anilor.  Vor f i
amintite personalităţile implicate în
lupta pentru emanciparea şi elibe-
rarea negrilor din sclavie, în lupta
împotriva nedreptăţilor sociale.  Se
va vorbi despre Harriet Tubman şi
Underground Railrood organizată -
de ea pentru eliberarea sclavilor-

.  Ac estea pot constitui modele
pentru  societatea modernă, mai
ales pentru tineri. De asemenea,
Kayla Mason va explica ce înseam-
nă organizatorul social şi care sunt
beneficiile comunităţii de pe urma
muncii lui. Ultima parte a confe-
rinţei (15 minute) va fi rezervată
răspunsurilor la întrebările partici-
panţilor – elevi din liceele craiove-
ne», au precizat reprezentanţii
American Corner Craiova.

Kayla Mason s-a născut la Los
Angeles şi a început activitatea de

organizator comuni-
tar încă din liceu. În
anul 2005 a  benefi-
ciat de un program
guvernamental pen-
tru sprijinirea tineri-
lor defavorizaţi so-
cial de a urma studii
universitare. Şi-a luat
licenţa în sociologie
la Univers itatea
„Dominguez Hills”
din California, unde
a fost şi organizator
asociat. În 2010 a
activat în Alianţa

AmeriCorps Public, servind ca or-
ganizator comunitar: a creat, orga-
nizat şi condus traininguri pentru
tineri în domeniul noii tehnologii. În
decembrie 2011 a obţinut diploma
de mas ter în asis tenţă socială la
Universitatea din Michigan.

Perioada de înscriere pentru bursele
„George Enescu” se prelungeşte până

la 15 februarie

Institutul Cultural Român a
anunţat lansarea unei noi sesiuni
de candidatură pentru bursele
„George Enescu”, derulate la Cité
Internationale des Arts din Paris.
Termenul de depunere a dosare-
lor de înscriere, stabilit iniţial
pentru 15 noiembrie 2012, a fost
prelungit până la data de 15
februarie 2013.

Obiectivul burselor este de a
introduce artiştii români în
circuitul valorilor europene,
oferindu-le oportunitatea de a
lucra într-un mediu artistic
internaţional. Bursa „George
Enescu” este acordată muzicieni-
lor români care au studiile

universitare de specialitate
încheiate, cu performanţe
recunoscute în domeniu, în
vederea desfăşurării de
proiecte artistice în atelierul
închiriat de România la Cité
Internationale des Arts.
Selecţia este realizată de o
comisie independentă de
specialişti pe baza unui
dosar de candidatură, trimis
apoi spre validare Comisiei
de Admitere de la Cité
Internationale des Arts.

Potrivit comunicatului
ICR, în această sesiune vor
fi acordate două burse
„George Enescu” : una
pentru  perioada martie –

aprilie (două luni) şi una pentru
perioada august – octombrie (trei
luni). Întrucât termenul-limită a
fost prelungit, durata primului
stagiu va fi scurtată cu o lună, de
comun acord cu partenerii
instituţionali. Valoarea burselor
este de 3.030 euro/persoană
(pentru perioada martie-aprilie
2013) şi 4.545 euro/persoană
(pentru august-octombrie 2013).
Domeniile pentru care se organi-
zează evaluarea şi selecţia sunt
muzică şi muzicologie, iar
dosarul va fi trimis pe adresa
Institutul Cultural Român – Aleea
Alexandru nr. 38, sector 1,
011824 Bucureşti.

După necropola daco-romană de la Locusteni şi cea a
oraşului roman Sucidava, necropola daco-romană de  la
Dioşti este cea de-a treia de acest gen care beneficiază, în
Oltenia, de o lucrare cu caracter monografic, apărută re-
cent, la Editura „Sitech” din Craiova, sub semnătura emi-
nentului arheolog şi cercetător Gheorghe Popilian. Lansa-
rea cărţii urmează să aibă loc, în curând, la Muzeul Olteniei
din Craiova. Figură marcantă a arheologiei clasice româ-

neşti, care şi-a dedicat viaţa studiului arheologiei din pe-
rioada romană, Gheorghe Popilian este autor a numeroase
studii cu privire la circulaţia monetară, obiecte de podoabă
şi accesorii vestimentare, necropole, aşezări, evenimente
politico-militare, culte şi credinţe religioase etc. Lucrarea
sa de căpătâi „Ceramica romană din Oltenia”, tipărită la
Craiova în anul 1976, este citată în toate cărţile şi lucrările
de specialitate din ţară şi de peste hotare.

Facultatea de Is-
torie a Universi-
tăţii din Bucureşti
(1947-1951). În
1974 a obţinut ti-
tlul de doctor în
istorie şi arheolo-
gie cu lucrarea
„Ceramica ro-
mană din Olte-
nia”, la aceeaşi
u n iv e r s it a t e ,
avându-l condu-
cător ştiinţific pe
prof.  Gheorghe
Ştefan. În 1951,
după terminarea
studiilor, a fost numit asistent la Muzeul
Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu
Severin, iar în anul următor, director al aces-
tei instituţii, funcţie pe care a ocupat-o până
la 15 iulie 1956. A fost, apoi, până în 1959,
şef de secţie la Muzeul Olteniei.

Arestat cu ocazia unuia din ultimele va-
luri de teroare deschisă, pentru un delict ce
se numea omisiune de denunţ, după câţiva
ani petrecuţi în temniţele comuniste a fost
eliberat în 1963. În 1975 îl regăsim la Mu-
zeul Olteniei, iar din 1980 – la Centrul de

Ştiinţe So-
ciale (Institu-
tul de Cerce-
tări Soc io-
Umane al Academiei Române). În  aprilie
1990 a fost numit directorul acestei institu-
ţii, post pe care l-a deţinut până la pensiona-
re, în 1998. A fost, apoi, conducător de doc-
torate şi a continuat să publice numeroase
studii, recenzii şi articole în reviste de spe-
cialitate din ţară şi străinătate.

A colaborat la cercetările din zona „Porţi-

le de Fier I”, mai ales la cele din antica Dier-
na, sau la acelea din zona „Porţile de Fier
II”, la Ostrovul Şimian şi la Ostrovul Mare.
A participat la congrese şi colocvii inter-
naţionale, fiind chiar preşedintele de onoare
al Congresului Rei Cretariae Romanae
Fautores de la Timişoara (1994).  Prin
Decretul nr. 40 din 7 februarie 2004, pu-
blicat în Monitorul Oficial nr. 169/26 fe-
bruarie 2004,  i s -a c onferit Ordinul „Me-
ritul Cultural” în grad de Comandor, Ca-
tegoria H – „Cercetare ştiinţifică”.

Pagină realizată de MAGDA BRATU
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sãnãtate

Autoritãþile sanitare
intenþioneazã sã introducã o
coplatã cuprinsã între 5 ºi
10 lei pe care pacienþii ar
urma sã o plãteascã la
externarea din spital pentru
serviciile medicale acordate
în regim de spitalizare
continuã. De asemenea,
pentru medicii de familie se
prevede o creºtere a pro-
centului pentru plata pe
pacienþii înscriºi pe listã la
70% ºi 30% pentru servicii,
iar ambulatoriul de speciali-
tate va primi cu 50% mai
mult. Toate acestea sunt
prevãzute în proiectul

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

În condiþiile în care mulþi din-
 tre bolnavii internaþi în spi-

tal recunosc cã sunt nevoiþi, ori-
cum, sã plãteascã bani în plus pen-
tru a cumpãra medicamentele, pa-
cienþii nu vãd cu ochi buni intro-

ducerea coplãþii. Majoritatea con-
siderã cã, printr-o astfel de deci-
zie, plãþile informale nu vor fi nici-
decum eliminate ci se vor adãuga,
cei drept neoficial, la „nota de
platã” a spitalizãrii.

Contractului Cadru privind
condiþiile acordãrii asisten-
þei medicale în cadrul
sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate pentru
anii 2013-2014, supus
dezbaterii publice pe site-ul
Ministerului Sãnãtãþii ºi
Casei Naþionale de Asigu-
rãri de Sãnãtate.

Fiecare spital
stabileºte
valoarea noii
taxe

Chiar dacã la prima
vedere, nu este vorba de o

sumã prea mare, bolnavii se
declarã nemulþumiþi de
aceastã nouã taxã. „Cred cã
este destul cât plãtim în
spital pentru medicamente ºi
ce mai este nevoie. Nu
garanteazã nimeni cã aceas-
tã coplatã va asigura tot ce
este necesar în spitale.
Oricum existã o nemulþumire
generalã legatã de ce se
întâmplã în Sãnãtate. Poate
ar trebui cãutate alte solu-
þii”, a declarat Florin Dumi-
trescu, tatãl unui bolnav
internat la Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Craiova.

Valoarea coplãþii urmeazã
sã fie stabilitã de fiecare
spital pe bazã de criterii
proprii, cu avizul consiliului
de administraþie al unitãþii
sanitare respective. Copla-
ta va fi perceputã pentru
serviciile medicale acordate
în regim de spitali-
zare continuã, în
secþiile sau com-
partimentele cu
paturi din unitãþile
sanitare aflate în
relaþii contractuale
cu casele de
asigurãri de
sãnãtate.

Scutiþi
de la platã

Serviciile medi-
cale spitaliceºti,
acordate în regim
de spitalizare
continuã, pentru
care se încaseazã
coplata sunt cele
prevãzute în
pachetul de servi-
cii medicale de
bazã ºi în pachetul
de servicii ce se
acordã persoanelor
care se asigurã facultativ.
Sunt scutite de la coplatã
serviciile medicale spitali-
ceºti acordate în secþiile sau
compartimentele de îngrijiri
paliative, internãrile obliga-
torii pentru bolnavii psihici
cele dispuse prin ordonanþa
procurorului pe timpul
judecãrii sau urmãririi
penale, precum ºi serviciile
acordate pacienþilor care
necesitã asistenþã medicalã
spitaliceascã de lungã
duratã ºi pentru serviciile
acordate pacienþilor pentru
care criteriul de internare

este urgenþa.
De asemenea, în proiectul

Contractului Cadru se
specificã faptul cã furnizorii
de servicii medicale aflaþi în
relaþii contractuale cu
casele de asigurãri de
sãnãtate nu pot încasa o
altã platã din partea asigu-
ratului pentru serviciile
pentru care se încaseazã
coplatã, cu excepþia celor
prevãzute de actele norma-
tive în vigoare.

Asiguraþii scutiþi
de coplatã
trebuie sã fac
dovada acestei
calitãþi

Categoriile de asiguraþi
scutite de coplatã trebuie sã
facã dovada acestei calitãþi
cu documente eliberate de

autoritãþile competente cã
se încadreazã în respectiva
categorie, precum ºi cu
documente ºi, dupã caz,
declaraþie pe proprie rãs-
pundere cã îndeplinesc ºi
condiþiile privind realizarea
sau nu a unor venituri.

În ceea ce priveºte
consultaþiile de urgenþã la
domiciliu ºi activitãþile de
transport sanitar neasistat în
sistemul asigurãrilor sociale
de sãnãtate, acestea se pot
acorda ºi de cãtre unitãþi
specializate private, autori-
zate ºi evaluate. În schimb

este specificat foarte clar
faptul cã valabilitatea
contractelor încheiate între
casele de asigurãri de
sãnãtate ºi furnizorii de
consultaþii de urgenþã la
domiciliu ºi activitãþi de
transport sanitar neasistat
nu poate depãºi valabilitatea
autorizaþiei de funcþionare
emise de Direcþia de Sãnã-
tate Publicã.

Coplatã
împotriva
internãrilor
fictive

Recent ministrul Sãnãtã-
þii, Eugen Nicolãescu
prezenta coplata ºi ca pe o
modalitate de a scãdea
numãrul internãrilor fictive.
Acesta a subliniat faptul cã
aceastã coplatã nu va fi

plãtitã pe zi de
spitalizare, ci
o singurã datã
la ieºirea din
spital.

Casele de
asigurãri de
sãnãtate ar
urma sã
deconteze
doar consulta-
þiile de urgenþã
la domiciliu ºi
activitãþile de
transport
sanitar nea-
sistat con-
tractate,
efectuate de
unitãþile
specializate
private autori-
zate ºi evalua-
te, pe baza
apelurilor
primite prin

sistemul 112, dispecerizate
de dispeceratul medical
public sau cel integrat.

Sumele aferente servicii-
lor contractate cu unitãþile
medicale specializate
private au în vedere toate
cheltuielile aferente care,
potrivit legii, sunt suportate
din Fond. Modalitãþile ºi
condiþiile în care se face
decontarea de cãtre casele
de asigurãri de sãnãtate a
consultaþiilor de urgenþã la
domiciliu ºi a activitãþilor de
transport sanitar neasistat
se stabilesc prin norme.
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Berlinul ar dori sã vadã pro-
grese cât mai consistente ºi mai
rapide în privinþa unui acord de
liber schimb între SUA ºi UE,
a declarat vineri, 1 februarie,

Berlinul doreºte accelerarea negocierilorBerlinul doreºte accelerarea negocierilorBerlinul doreºte accelerarea negocierilorBerlinul doreºte accelerarea negocierilorBerlinul doreºte accelerarea negocierilor
pe acordul de liber schimb între UE ºi SUApe acordul de liber schimb între UE ºi SUApe acordul de liber schimb între UE ºi SUApe acordul de liber schimb între UE ºi SUApe acordul de liber schimb între UE ºi SUA

cancelarul Angela Merkel, îna-
inte de a se întâlni cu vicepre-
ºedintele american Joe Biden.
„Existã semnale pozitive. Sunt
foarte recunoscãtoare preºe-

dintelui Barack Obama despre
faptul cã acest subiect se aflã
pe agenda sa”. Un astfel de
acord este evocat de mai mulþi
ani. De altfel, a ºi fost înfiinþat,
în urmã cu un an, un grup de
lucru ºi o decizie politicã pen-
tru lansarea discuþiilor formale
ar putea fi luatã în curând.
„Proiectul are mai multe nume
de cod: Acordul de creºtere
economicã transatlanticã
(ACET) sau «Transatlantic
free trade agreement» în engle-
zã, dar în ambele catzuri sco-
pul este acelaºi: eliminarea mã-
surilor protecþioniste (...) care
afecteazã relaþiile economice
dintre cele douã blocuri occi-
dentale”, observã revista Chal-
lenges în iunie 2012. Pentru bel-
gianul Karel de Gucht, comisa-
rul european pentru Comerþ,
acordul ar trebui sã includã eli-
minarea tarifelor, liberalizarea
serviciilor, accesul la pieþele
publice, reglementãri, dar, de

asemenea, reguli de concuren-
þã, mediu ºi proprietate intelec-
tualã. „O iniþiativã transatlanti-
cã în materie comercialã ar pu-
tea fi eficientã atât în Europa, cât
ºi în Statele Unite” ºi dacã cele
douã blocuri „doresc sã întreprin-
dã acþiunile necesare, în contex-
tul creºterii puterii þãrilor emer-
gente”, ar fi foarte bine. Con-
form cifrelor Comisiei Europene,
schimburile comerciale dintre
UE ºi SUA au fost de aproape
445 miliarde euro în 2011: Euro-
pa a exportat în sumã de aproa-
pe 260 miliarde euro peste Atlan-
tic ºi a importat în valoare de 184
miliarde euro. Deja UE a înche-
iat contracte de liber schimb cu
30 de state, inclusiv þãrile medi-
teraneene, Africa de Sud ºi Co-
reea de Sud ºi a deschis nego-
cieri cu alte 10 þãri, între care In-
dia ºi Canada. Acordul cu Seu-
lul a dat naºtere recent la o con-
troversã cu Franþa privind impor-
turile de automobile.

Ministrul german al Apãrãrii, Thomas de
Maiziere, a vorbit la deschiderea celei de-a
49 Conferinþe internaþionale privind securi-
tatea, salutând intervenþia în Mali a forþelor
franceze, fãrã a supraestima acest demers.
În câteva minute, Thomas de Maiziere a re-
zumat ambiguitãþile astfel: „Intervenþia mi-
litarã a Franþei a fost justã ºi necesarã pen-
tru stabilirea condiþiilor minimale ale unui
proces politic”. Ministrul, care are nevoie
de o lunã ºi de un vot în parlament pentru a
trimite avioanele germane de realimentare
în Mali, chiar ºi-a exprimat „marele respect
pentru rapiditatea angajamentului francez”,
pentru a adãuga cã „este clar pentru noi cã
intervenþia militarã nu poate fi decât debu-
tul unui lung proces, politic, de securitate,
religios ºi social”. Ministrul, care a avut grijã

sã anunþe noi mãsuri de susþinere a opera-
þiei în curs, ºi, implicit, sã se distanþeze de
Paris, a nuanþat astfel, în continuare, dis-
cursul sãu: „Superioritatea militarã, în sen-
sul convenþional al termenului, constituie
acum garanþia unei rezoluþii de duratã a con-
flictului. Pentru Germania, care ºi-a vãzut
prudenþa tradiþionalã validatã în lungul pro-
ces de normalizare din Afganistan, nu tre-
buie subestimate forþele, dar nici supraesti-
mate. Noi nu putem controla tot ce se în-
tâmplã în lume. Desigur, putem admite pu-
blic, dar nu putem singuri contribui la rezol-
varea conflictelor”. La rândul sãu, vicepre-
ºedintele american, Joe Biden, a felicitat
sâmbãtã, la Munchen, intervenþia francezã
în Mali. „Eu felicit Franþa ºi ceilalþi parte-
neri pentru acþiunea în Mali. Conflictul ma-

lian concentreazã interesele americane ºi
prin faptul cã se duce o luptã contra AQMI,
cât mai departe de frontierele Statelor Uni-
te”. Biden a mai spus cã þara sa va susþine
operaþiunile franceze în domeniul transpor-
turilor, alimentãrii aeriene cu combustibil, dar
ºi cel al informaþiilor. Zece þãri occidentale
au oferit pânã acum ajutor logistic forþelor
franceze. Asupra acestui aspect a insistat
ºi ºefa diplomaþiei europene, Catherine As-
hton, care a criticat afirmaþiile cã Franþa a
fost lãsatã singurã de partenerii sãi euro-
peni. Din cauza vizitei sale în Mali, sâmbã-
tã, împreunã cu preºedintele Republicii, Jean
Yves Le Drian, ministrul francez al Apãrã-
rii, ºi-a anulat venirea la Munchen. Ieri di-
mineaþã era aºteptat, în schimb, Laurent
Fabius, ministrul Afacerilor Externe.

Mali: Germania cultivã ambiguitatea
cu privire la intervenþia francezã

Preºedintele francez,
François Hollande, a fost primit
sâmbãtã ca un eliberator în
Mali, unde a vizitat capitala
Bamako ºi Tombouctou, acesta
subliniind cã Franþa încã nu ºi-a
„încheiat misiunea” în Mali ºi a
apreciat cã „teroriºtii” care
ocupã nordul þãrii nu au fost
învinºi, deocamdatã. Hollande a
fost sãrbãtorit cu entuziasm în
cursul acestei vizite de câteva
ore, mulþimea primindu-l cu
strigãte de „Tata François
Hollande” ºi „Trãiascã Franþa”,
pe muzicã de tobe tradiþionale,
interzisã de cãtre grupãrile
islamiste, ºi oferindu-i o cãmilã
tânãrã, în semn de recunoºtinþã.
Preºedintele francez a primit un
omagiu vibrant ºi din partea lui
Dioncounda Traoré, preºedinte-
le malian interimar: „François
Hollande este fratele tuturor
malienilor, prietenul sincer al
întregii Africi”. El a promis,
totodatã, o „reconciliere naþio-

nalã”, în cadrul unui „dialog
inter-malian deschis cãtre toate
(subiectele) sensibile”, ºi ºi-a
reiterat dorinþa de a organiza
alegeri generale pânã la 31 iulie.
Însã, la trei sãptãmâni dupã
declanºarea intervenþiei militare
franceze împoriva grupãrilor
islamiste armate care ocupau de
mai multe luni nordul þãrii, ºeful
statului francez a evitat orice
triumfalism. „Da, terorismul a
fost respins, a fost îndepãrtat,
dar nu a fost învins încã.
Retragerea este prevãzutã, nu
existã nici un risc de blocaj,
deoarece avem susþinerea
populaþiei, pentru cã africanii
sunt acolo, fiindcã europenii
sunt prezenþi, pentru cã avem o
comunitate internaþionalã care
vorbeºte pe o singurã voce”, a
declarat Hollande, revenind
asupra preluãrii controlului, în
mai puþin de trei zile, asupra
oraºelor Gao ºi Tombouctou, în
urma unei ofensive spectaculoa-

se, care a împletit acþiuni ale
forþelor speciale ºi lovituri
aeriene. Vizitând Tombouctou,
un oraº „mutilat” de cãtre
jihadisºti, ºeful statului francez a
denunþat „barbaria” impusã de
cãtre grupãrile islamiste, care
ºi-au multiplicat abuzurile. „Noi,

femeile din Tombouctou, îi
mulþumim lui François Hollande.
Trebuie sã îi spunem cã a
doborât arborele, dar mai
rãmâne sã îl scoatã din rãdã-
cini”, a declarat o fostã recepþi-
onerã, Fanta Diarra Touré, în
vârstã de 53 de ani.

François Hollande, primit ca un eliberator în Mali

Întâlnire Merkel-Hollande,
la Paris

Miercuri, 6 februarie, Angela
Merkel ºi François Hollande
urmeazã sã se întâlneascã la
Paris, în ajunul Consiliului
European, pentru a discuta
bugetul european pentru perioada
2014-2020. Vizita cancelarului la
Elysee în ajunul unui summit
european este prima de la sosirea
lui Hollande la putere. Preºedinte-
le francez, se spune, þine foarte
mult la nivelul plãþilor directe de
care beneficiazã agricultorii
francezi prin bugetul pentru 2014-
2020, în timp ce Merkel doreºte
ameliorarea plasei de siguranþã
prin subvenþionarea regiunilor,
cum ar fi cele din fosta Germanie
de Est. Vor fi abordate ºi proble-
mele legate de formele de ajutor
german la intervenþia francezã în
Mali. Germania a promis la 29
ianuarie un ajutor financiar de 15
milioane euro. În cursul vizitei
sale la Berlin, pe 21 ºi 22 ianua-
rie, Hollande l-a informat pe
cancelarul german asupra
situaþiei. Cum, miercuri seara,
echipele naþionale de fotbal ale
Franþei ºi Germaniei disputã un
meci amical, pe Stade de France,
ca doi pasionaþi, Merkel ºi
Hollande ar putea asista la
aceastã întâlnire. Ca un detaliu
„pentru istorie”, la 6 februarie
2012, în cursul unui Consiliu al
miniºtrilor franco-german, Angela
Merkel îºi declara susþinerea
pentru Nicolas Sarkozy, candidat
la un nou mandat prezidenþial.
Ehud Barak confirmã
raidul aerian israelian
asupra Siriei

Ministrul israelian al Apãrãrii,
Ehud Barak, a confirmat ieri, în
mod implicit, la Munchen, raidul
efectuat miercuri de aviaþia
israelianã împotriva unor instala-
þii militare siriene, în apropiere de
Damasc. „Ceea ce s-a întâmplat în
urmã cu câteva zile (...) aratã cã
atunci când spunem ceva ne þinem
de cuvânt. Am spus cã noi nu
credem cã trebuie sã se permitã ca
sisteme militare perfecþionate sã
fie transferate în Liban”, a
declarat ministrul israelian în
cursul ultimei zile a lucrãrilor
Conferinþei internaþionale pe teme
de securitate. Miercuri, armata
sirianã a susþinut cã Israelul a
efectuat un raid aerian asupra
unui centru de cercetare militarã
de lângã Damasc ºi a negat
informaþiile potrivit cãrora în raid
au fost distruse tiruri cu armament
care se îndreptau spre Liban.
Atentat cu maºinã-capcanã
în Irak: cel puþin 30 de morþi

Cel puþin 30 de persoane au
fost ucise ºi alte 70 rãnite ieri
dimineaþã, într-un atentat cu
maºinã-capcanã urmat de un
asalt împotriva cartierului
general al poliþiei de la Kirkuk,
în nordul Irakului, a anunþat
pentru AFP generalul Natah
Mohammed Sabr, ºeful Serviciilor
de Urgenþã de la Kirkuk. Acest
nou atac întrerupe o perioadã de
calm relativ care s-a instalat în
ultimele zile în Irak, þarã afectatã
de o crizã politicã în care este
implicat premierul ºiit Nouri al-
Maliki ºi o miºcare de protest a
minoritãþii sunnite. Atacul de la
cartierul general al poliþiei din
Kirkuk nu a fost revendicat, însã
insurgenþi sunniþi, inclusiv Al-
Qaeda în Irak, vizeazã frecvent
forþele de ordine, în speranþa
destabilizãrii Guvernului.
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CERERI SERVICIU
Ofer serviciu ca bonã. Te-
lefon: 0762/803.604.
Persoanã serioasã, nefumã-
toare, doresc sã îngrijesc
copil (menaj) sau bãtrâni.
Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Asociaþia HABITAT PEN-
TRU UMANITATE CRAIO-
VA, angajeazã: DIREC-
TOR EXECUTIV. Condiþii:
studii superioare; cunoº-
tinþe temeinice de limba
englezã; cunoºtinþe ope-
rare PC; experienþã în co-
ordonare colectiv. Salariu
atractiv. CV-urile se depun
pe adresa: pr.ghezamfir-
@yahoo.com. Relaþii la te-
lefon: 0745/801.585. Ulti-
ma zi de depunere CV-uri:
7.02.2013.
Restaurant, angajez bucã-
tari. Telefon: 0768/357.485.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon: 0764/
444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃ-
TAR, BRUTAR. Telefon:
0723/508.951.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã. Te-
lefon: 0723/289.891 ºi 0751/
654.470.
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri, etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/139.772.
Meditez matematicã orice
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonierã
etaj 1, zona Ciupercã. Tele-
fon: 0723/223.658.

Vând camerã cãmin Barie-
ra Vâlcii (Spiact). Tel: 0251/
328.244; 0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine. Te-
lefon: 0741/252.102, dupã
ora 17.00.
Vând apartament 2 camere
în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartamnet 2 camere
decomandate , balcon
mare, cu puþine îmbunãtã-
þiri, zona Ciupercã etaj 4/10.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/459.222.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a-vis
de Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 came-
re semidecomandate +
WC de serviciu, 70 mp, et.
2, cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, com-
fort I, etaj inferior, plus diferen-
þa. Telefon: 0762/047.095.

Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând apartament 3 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 1, lângã
stadionul Tineretului, 65.000
euro. Telefon: 0733/946.776;
0351/809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda,
gresie, faianþã, AC, termo-
pane, centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon: 0758/
063.773.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Telefon:
0724/804.875.

Anunþul tãu!
S.C. NIÞÃGAM S.R.L. anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de obþi-
nere a autorizaþiei de mediu privind activi-
tatea de colectare deºeuri feroase ºi nefe-
roase, ce se desfãºoarã în comuna Coþo-
fenii din Faþã, str. “Coþofenilor” nr. 87, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi consultate
la seiul ARPM Craiova, str. “Petru Rareº”
nr. 1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova pânã la data de 18.02.2013.
Consiliul Local Cetate organizeazã pe data
de 6.02.2013 orele 11.00, licitaþie publicã
pentru vânzare ºi concesionare terenuri
în extravilanul localitãþii. Relaþii la telefon
0760/691.286.

CASE
Vând casã stradal Pleniþa.
Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp anexe
(3 camere cãrãmidã). Tele-
fon: 0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comuna
Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600
mp). Preþ: 35.000 lei, ne-
gociabil. Telefon: 0760/
295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comer-
cialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.

Vând casã, vie, teren arabil,
pãdure salcâm, etc. Telefon:
0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, te-
ren 400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
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Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 came-
re, modernizatã, cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Livezi –
Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, teren
1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºti plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând teren 500 mp, “ Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând pãdure POPEªTI –
VÂLCEA. Telefon: 0766/
304.708.
Vând  teren zona Tribunal
Judeþean, str. “Iancu Jia-
nu”. Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan, 400
mp situate în Segarcea, str.
Unirii nr. 29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Telefon:
0251/428.415.

Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167
Vând teren intravilan, 400
mp situate în Segarcea, str.
Unirii nr. 29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Telefon:
0251/428.415.
Vând teren intravilan, 400
mp, situat în Segarcea, str.
“Unirii” nr. 29F (în spate-
le Liceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
vorul de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard de
beton + construcþie 500 mp.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Tele-
fon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi vo-
lan, 5 uºi, anvelope noi varã,
înscris în RO, taxele la zi,
preþ negociabil 2500 euro.
Telefon: 0763/803.708;
0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an  2007,
înmatriculat RO, preþ 5300
euro. Telefon: 0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere cen-
tralizatã, geamuri ºi oglinzi
electrice, climã, CD, 289.000
km, înmatriculatã în Bulgaria,
stare de funcþionare, 700
euro, negociabil. Telefon:
0769/682.917.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.

DIVERSE
Vând 2 locuri de veci, Cimitir
Sineasca. Tel: 0351/447.472;
0764/060.657.
Vând vin alb,roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, în-
rãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem lebe-
de ca aspect) la 50 km de
Craiova, preþ 55 lei bucata.
Telefon: 0747/813.298;
0751/299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi bele-
tristice, timbre filatelice, serii
complete neºtampilate, Spa-
nia, Cuba, Iran, Romania.
Telefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu dimen-
siunile 0.5-1 cm, puieþi prun ºi
puieþi nuc. Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri toa-
te culorile ºi leandru culori
alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Telefon:
0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gãuri pt.
Opel Astra F Caravan, monta-
te cauciucuri de iarnã mãrimea
175/65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel As-
tra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.

Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia
noi, combinã muzicalã ste-
reo 205 nouã, piei bovinã
argãsite, calculator pentru
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoare.
Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând arzãtoare gaze sobe,
reductor oxigen, foarfecã tã-
iat tablã de banc, arzãtor în-
cãlzire infraroºu cu ceas.
Telefon: 0351/464.563;
0771/385.734.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negocia-
bil. Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.

Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.

Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, alterna-
tor 12V nou, delcou  motor
Dacia nou. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 5 litri, 10 lei/L. Telefon:
0752/166.330.
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 maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând aparat de sudurã se-
miautomat, flux argon, mar-
ca Telelwin, plus mascã
profesionalã electronicã,
preþ 1.500 lei ºi picamer
marca Bosh preforator ºi
demolator la preþul de
1.500 lei. Telefon: 0769/
880.705.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o microfer-
mã de flori: trandafiri, zam-
bile, frezii ºi pepinierã pomi
fructiferi, culturã de cãp-
ºuni în sere sau solarii.
Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia Pa-
puc cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane,
cãrþi poºtale, medalii, ar-
gintãrii, sãbii, obiecte rega-
liste, acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã. Te-
lefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Tele-
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament pen-
tru familie zona prefectu-
rã. Telefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Co-
fetãrie Amaradia) 5 Euro
mp. Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral,
etaj 2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, microcen-
tralã, aer condiþionat. Te-
lefon: 0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti (zona Insti-
tut), complet mobilatã ºi
utilatã. Telefon: 0764/
855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.

Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confor-
tul, 250 euro. Rog serio-
zitate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, strada
Bucovãþ – Craiova. Telefon:
0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Caut sã închiriez garsonie-
rã Calea Bucureºti. Ofer 400
lei. Telefon: 0768/613.555.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.
Tânãr serios, 36 ani, cu apar-
tament în Craiova, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie,
eventual cãsãtorie. Rog serio-
zitate. Telefon: 0765/908.367.
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Telefon:
0747/072.472.

DIVERSE
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Tra-
tament: de prevenþie,
curativ ºi de comple-
tare a deficitului în
organism cu produ-
se S.N.B.A. Aparaturã
medicalã pentru fa-
milie. Telefon: 0724/
512.304.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

Familia Ioanim din Ma-
glavit sã sune la 0721/
995.405 pentru recupe-
rare terenuri agricole.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele Belcaida Mustapha
la Universitatea de Medici-
nã ºi Farmacie din Craiova.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Angela Bãrbuicã, profe-
sor pensionar, împreunã
cu un grup de foºti pro-
fesori de la Colegiul Na-
þional “Fraþii Buzeºti”,
regretã decesul colegei
Ecaterina Opriþoiu ºi
transmite sincere con-
doleanþe familiei îndo-
liate. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace! Me-
morie eternã!
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BUNDESLIGA – ETAPA A XX-A
Werder – Hannover 2-0

Schalke – Furth 1-2

Wolfsburg – Augsburg 1-1

Hoffenheim – Freiburg 2-1

Mainz – Bayern 0-3

Dusseldorf – Stuttgart 3-1

Hamburg – Frankfurt 0-2

Nurnberg – M’gladbach 2-1

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Leverku-
sen – Dortmund.

Clasament: 1. Bayren 51p, 2. Lever-
kusen* 37p, 3. Dortmund* 36p, 4.

Frankfurt 36p, 5. Mainz 30p, 6. Schalke
29p, 7. M’gladbach 29p, 8. Freiburg 28p,
9. Hamburg 28p, 10. Hannover 26p, 11.

Werder 25p, 12. Stuttgart 25p, 13. Du-
sseldorf 24p,  14. Nurnberg 24p, 15.

Wolfsburg 23p, 16. Hoffenheim 16p, 17.

Augsburg 14p, 18. Furth 12p.

SERIE A – ETAPA A XXIII-A
Roma – Cagliari 2-4

Torino – Sampdoria 0-0

Napoli – Catania 2-0

Chievo – Juventus 1-2

Palermo – Atalanta 1-2

Pescara – Bologna 2-3

Siena – Inter 3-1

Genoa – Lazio 3-2

Fiorentina – Parma 2-0

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Milan –
Udinese.

Clasament: 1. Juventus 52p, 2. Na-
poli 49p, 3. Lazio 43p, 4. Inter 40p, 5.

Fiorentina 39p, 6. Milan* 37p, 7. Cata-
nia 35p, 8. Roma 34p, 9. Udinese* 33p,
10. Parma 31p, 11. Torino 28p, 12. Chie-
vo 28p, 13. Atalanta 26p, 14. Bologna
25p, 15. Sampdoria 25p, 16. Cagliari 24p,
17. Genoa 21p, 18. Pescara 20p, 19. Sie-
na 17p, 20. Palermo 17p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXII-A
Valladolid – Bilbao 2-2

Osasuna – Celta 1-0

Getafe – Deportivo 3-1

Espanyol – Levante 3-2

Granada – Real M. 1-0

Malaga – Zaragoza 1-1

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sevilla –
Rayo, Valencia – Barcelona, Atletico –
Betis, Sociedad – Mallorca.

Clasament: 1. Barcelona* 58p, 2. Atle-
tico* 47p, 3. Real M. 43p, 4. Malaga
36p, 5. Betis* 35p, 6. Rayo* 34p, 7.

Valencia* 33p, 8. Levante 33p, 9. Socie-
dad* 30p, 10. Valladolid 29p, 11. Getafe
29p, 12. Sevilla* 26p, 13. Bilbao 26p,
14. Espanyol 25p, 15. Zaragoza 24p, 16.

Granada 23p, 17. Osasuna 21p, 18. Cel-
ta 20p, 19. Mallorca* 17p, 20. Deporti-
vo 16p.

LIGUE 1 – ETAPA A XXIII-A
Toulouse – Paris SG 0-4

Lorient – Rennes 2-2

Sochaux – St’Etienne 1-2

Bordeaux – Valenciennes 2-0

Lille – Troyes 1-1

Bastia – Evian 0-0

Brest – Nice 0-2

Ajaccio – Lyon 3-1

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Montpel-
lier – Reims, Marseille – Nancy.

Clasament: 1. Paris SG 48p, 2. Lyon
45p, 3. Marseille* 42p, 4. Bordeaux 38p,
5. Nice 38p, 6. St’Etienne 37p, 7. Rennes
37p, 8. Lorient 35p, 9. Montpellier* 32p,
10. Lille 31p, 11. Toulouse 31p, 12. Va-
lenciennes 30p, 13. Bastia 26p, 14. Ajac-
cio 25p, 15. Brest 24p, 16. Evian 22p,
17. Sochaux 22p, 18. Reims* 20p, 19.

Troyes 17p, 20. Nancy* 15p.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXIV-A
Queens PR – Norwich 0-0

Arsenal – Stoke 1-0

Everton – Aston V. 3-3

Newcastle – Chelsea 3-2

Reading – Sunderland 2-1

West Ham – Swansea 1-0

Wigan – Southampton 2-2

Fulham – Man. United 0-1

West Brom – Tottenham 0-1

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Man. City
– Liverpool.

Clasament: 1. Man. United 62p, 2.

Man. City* 52p, 3. Chelsea 46p, 4. Tot-
tenham 45p, 5. Everton 42p, 6. Arsenal
41p, 7. Liverpool* 35p, 8. Swansea 34p,
9. West Brom 34p, 10. Stoke 30p, 11.

West Ham 30p, 12. Sunderland 29p, 13.

Fulham 28p, 14. Norwich 28p, 15.

Newcastle 27p, 16. Southampton 24p,
17. Reading 23p, 18. Wigan 21p, 19.

Aston V. 21p, 20. Queens PR 17p.

Echipele urmate de semnul * au un
meci mai puþin.

Cu ceva mai bine de o sãptãmânã înainte de
turul ”optimilor” Ligii cu Manchester United
de pe “Bernabeu”, Real Madrid suferã teribil.
Sâmbãtã seara, madrilenii au pierdut cu 0-1 pe
terenul Granadei, echipa aflatã pe locul 18 în
Primera, înainte de meciul cu actuala campioa-
nã. ªters, acuzând dureri la inghinali ºi ge-
nunchi, Cristiano Ronaldo a fãcut unul dintre
cele mai slabe meciuri de când a venit la Real.
Un meci încununat cu un autogol cu capul,
primul din carierã în 602 meciuri, la care Diego
Lopez nu a avut cum sã intervinã (22). Pe “Es-
tadio Nuevo Los Carmenes”, Realul a avut o
singurã ocazie mare, în minutul 84, când Tono
l-a blocat pe Benzema, iar Callejon a reluat
paralel cu poarta. Astfel, madrilenii lui Mou-
rinho au pierdut toate cele patru meciuri dis-
putate în Andaluzia: cu Malaga, Betis, Sevilla
ºi Granada, pentru prima datã în istorie! Iar
Barcelona, la apariþia acestor rânduri, este
posibil sã se fi distanþat din nou la 18 puncte
în fruntea clasamentului, catalanii jucând
asearã târziu, la Valencia.

La primul autogol din carierã!

Ronaldo a încurcat porþile, iar Granada
lui Torje a produs o imensã surprizã
Românul a jucat pânã în minutul 87, fiind aclamat de un întreg stadion în momentul schimbãrii

Grupa 2

Oltchim – Ferencvaros 22-23.

În aceeaºi grupã: Zvezda – Krim 24-29.

Grupa 1: Gyor – Buducnost
27-17, Larvik – Randers 25-19.

La închiderea
ediþei

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR –
PRIMA RUNDÃ A GRUPELOR

PRINCIPALE

Cât o priveºte pe Granada, trupa pregãtitã
de Lucas Alcaraz, a fãcut un joc aproape per-
fect. Andaluzii s-au apãrat exact ºi au încercat

sã dea lovitura pe contraatac, profitând din plin
de cadoul primit de la Ronaldo. Uºor ieºit din
joc, Torje a compensat evoluþia ºtearsã printr-o

disponibilitate la efort remarcabilã, fiind om-
niprezent în banda dreaptã, atât în atac, cât ºi
în apãrare. Iar în momentul schimbãrii sale cu
Juanma Ortiz (87), întreg stadionul i-a strigat
numele mijlocaºului român! A fost prima vic-
torie, dupã 39 de ani, a Granadei în faþa lui
Real, precedentul succes venind în septem-
brie 1974!

“Înþeleg cã unii jucãtori au fost obosiþi
dupã meciul de miercuri, dar alþii au fost pe
bancã, deci nu înþeleg de ce au fost obosiþi”,
a declarat tehnicianul Realului, Jose Mourin-
ho, dupã meciul de sâmbãtã.

Printre jucãtorii care s-ar fi putut simþi vi-
zaþi figureazã Sergio Ramos, Di Maria ºi Co-
entrao, care nu au jucat cu FC Barcelona, mier-
curi, în Cupa Regelui, dar au fost titulari de
aceastã datã.

„Nu rezultatul mã deranjeazã, ci maniera în
care am jucat”, a mai spus Mourinho.

Luis Enrique a rezistat un sezon,
Zdenek Zeman numai 7 luni! Noii
patroni americani ai Romei au mai
pus cruce unui proiect falimentar,
concediindu-l sâmbãtã ºi pe antre-
norul boem de 65 de ani numit în
varã. Fatalã i-a fost ruºinea pãþitã
cu o zi înainte, pe „Olimpico”, 2-4
cu Cagliari în prologul etapei
a XXIII-a din Serie A, al treilea eºec
din ultimele 5 meciuri în campionat.

ªi ce sigur era cehul la finalul unei
sãptãmâni în care fusese reconfir-
mat ºi declara cã nu pleacã ºi ar rã-

AS Roma l-a dat afarã pe Zeman
mâne cinci ani! Echipa l-a trãdat la
momentul critic. Cu douã puncte în
4 jocuri în 2013, Roma s-a prãbuºit
tocmai sub loviturile echipei pe care
o bãtuse în tur fãrã joc la „masa ver-
de”. A ajuns pe locul 8, în afara Eu-
ropa League ºi la 9 puncte de Ligã,
ºi riscã sã rateze finala Cupei (2-1 în
tur, cu Inter).

Ironia sorþii a fãcut ca Zeman (65
de ani), la a doua sa aventurã la
Roma, sã fie îngropat de portarul pe
care l-a preferat lui Stekelenburg ºi
Lobonþ! Goicoechea, împrumutat cu

100.000 de euro, a dat la 1-1, în mi-
nutul 46, un autogol hilar, uruguay-
anul scãpând mingea în plasã la o
centrare banalã. Ulterior, a mai luat
douã goluri, fiind salvat în douã faze
de bare.

42 de goluri a primit Roma în 23
de etape, doar fosta echipã a lui
Zeman, nou-promovata Pescara în-
casând mai multe. Totuºi, ºi un as-
pect pozitiv, „capitolinii” au cel mai
prolific atac din Serie A, cu 49 de
goluri marcate!

„Decizia era inevitabilã. Echipa e

foarte puternicã ºi îºi va reveni. Su-
ferim toþi, la fel ca fanii. Zeman a
fost ghinionist, dar istoria Romei nu
se terminã aici”, a spus Walter Sa-
batini, directorul sportiv al Romei.

Roma va fi pregãtitã momentan de
unul dintre secunzii lui Zeman, Au-
relio Andreazzoli. Laurent Blanc ºi
Marco Giampaolo sunt vãzuþi de pre-
sa italianã drept principalii favoriþi sã
preia banca formaþiei capitoline, am-
bii fiind liberi de contract, dupã ce
s-au despãrþit de naþionala Franþei
(2012), respectiv de Cesena (2011).

Reprezentativa Ghanei ºi cea a
statului Mali au acees sâmbãtã
seara în semifinalele Cupei Africii
pe Naþiuni, cele douã trecând, în
aceeaºi ordine, de Republica
Capului Verde (2-0), respectiv de
þara gazdã, Africa de Sud (3-1 la
lovituri de departajare, 1-1 dupã 90
ºi 120 de minute).

Victoria Ghanei a fost decisã de
„dubla” lui Mubarak Wakaso,

Ghana ºi Mali, primele semifinaliste din Cupa Africii

jucãtor la Espanyol Barcelona, care
a punctat în minutele 54 (pen.) ºi
90+5.

Trecând la al doilea sfert de
finalã, Africa de Sud a condus
dupã reuºita lui Tekolo Rantie (31),
malienii egalând prin Seydou Keita
(58). La penalty-uri, doar Tschaba-
lala a transformat pentru sud-
africani, în timp ce Furman,
Mahlangu ºi Majoro au ratat. Mali

a avut nevoie de doar trei lovituri,
executate ºi transformate de Cheick
Diabate, Tamboura ºi Mahamane
Traore, pentru a merge mai departe,
în penultimul act. Atunci va întâlni
învingãtoarea din meciul Coasta de
Fildeº – Nigeria, iar Ghana pe cea
din confruntarea Burkina Faso –
Togo.

Semifinalele sunt programate
miercuri.

Celelalte s-au decis asearã, dupã disputarea jocurilor Coasta de Fildeº – Nigeria ºi Burkina Faso – Togo

SPORT LA TV ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 2

17:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
SCM U Craiova – CSM Ploieºti / 19:00 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: U Jolidon
Cluj – Corona Braºov.

Digi Sport 3
19:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

SCM U Craiova – Farul Constanþa.

Dolce Sport
19:00 – BASCHET (M) – Grecia: Olym-

piakos – Panathinaikos.

Eurosport 2
21:15 – FOTBAL – Liga secundã germa-

nã: TSV 1860 Munchen – Kaiserslautern.

Neconvocat de Victor Piþurcã pentru amicalul cu
Australia, de miercuri, Adrian Mutu îºi face de cap în
Franþa. Integralist, ieri,
contra redutabilei Lyon,
„Briliantul” a reuºit o
„dublã” de senzaþie pen-
tru Ajaccio, în victoria
cu 3-1 a corsicanilor. Pri-
lej sã ajungã cu aceastã
ocazie la cota ºapte în
Ligue 1.

În mare dispoziþie de
joc, Mutu a înscris ulti-
mele goluri ale partidei.
Mai întâi a punctat cu o
loviturã de cap, în minu-
tul 65, pentru ca apoi sã

„Dublã” de vis pentru Mutu
închidã tabela, în prelungiri (90+2), dintr-un penalty.

De un penalty au beneficiat ºi vizitatorii, dar Go-
mis (86) a fost sfãtuit excelent
de mexicanul Ochoa. Goal-
keeper învins doar de Lacazet-
te (53), a cãrui reuºitã avea sã
fie anulatã la scurt timp de Bel-
ghazouani (57).

A fost prima victorie dupã
trei remize consecutive pentru
Ajaccio, care a pãrãsit mãcar
de moment zona periculoasã
a clasamentului, urcând pânã
pe 14. Runda viitoare, în 9 fe-
bruarie, corsicanii vor primi re-
plica lui Bordeaux, meci ce va
avea loc tot pe teren propriu.
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În seara aceasta se anunţă din
nou o avanlanşă de public la Poli-
valenta din Bănie, fiind programat
un nou c uplaj în care evoluează
echipele municipalităţii. Seara spor-
tivă va fi deschisă de echipa de
handbal feminin SCM Craiova,
care întâlneşte, de la ora 17.30 (în
direct la Digisport 2 şi Digi 24 Cra-
iova), pe CSM Ploieşti, pentru ca
meciul-vedetă să fie, ca de obicei,
cel al baschetbaliştilor, care de la
ora 19.30 (în direct la Digisport 3
şi Digi 24 Craiova), care au ocazia
de a trece pe locul secund în cla-
sament, dacă vor învinge ultima
clasată, Farul Constanţa. Preţul bi-
letelor este de 5 lei pentru ambele
joc uri.  Handbalistele lui Bogdan
Burcea pot acumula cea de-a treia
victorie a sezonului, întâlnind una
dintre cele două echipe pe care le
devansează în clasament, CSM Plo-
ieşti, iar cu 8 puncte ar aborda mai
liniştite lupta pentru rămânerea în
primul eşalon. În prima etapă a
actualului sezon, cele două echipe
au terminat la egalitate, 25-25.

Drăguşin & co., la ultimul
meci uşor din sezonul regulat

Neînvinşi în returul campiona- Voleibaliştii lui Pascu,
succes remarcabil în deplasare

Cupa Davis

Tricolorii, victorie fără emoţii
contra danezilor

România s-a calificat în turul doi
al Zonei Euro-Africane a Cupei Da-
vis, sâmbătă, în urma victoriei, cu
scorul de 7-6, 6-2, 6-4, obţinută
de perechea Florin Mergea/Horia
Tecău în meciul cu cuplul danez
Thomas Kromann/Frederik Niel-
sen, al treilea al întâlnirii de la Cluj-
Napoca. După victoria de sâmbă-
tă, scorul general al întâlnirii con-
tând pentru turul I al Zonei Euro-
Africane a devenit 3-0.  Vineri,
Marius Copil l-a învins pe Frede-
rik Nielsen, cu scorul de 6-3, 7-6
(7), 6-4, şi Adrian Ungur s-a im-

pus în faţa lui Martin Pedersen,
scor 6-2, 7-6 (7/3), 4-6, 4-6, 6-2.
România va întâlni în turul urmă-
tor Olanda, meciurile fiind progra-
mate între 5-7 aprilie, la Bucureşti
sau Craiova. Ieri s-au disputat şi
ultimele meciuri de simplu, după
sistemul două seturi din trei, aces-
tea contând doar pentru palamares.
În primul, Adrian Ungur a dispus
de Thomas Kromann cu 6-3, 6-4,
pentru ca în cel de-al doilea să se
întâlnească Marius Copil şi Martin
Pedersen, scor 6-4, 6-3, România
câştigând cu scorul final de 5-0.

Formaţia masculină de volei
SCM Universitatea Craiova şi-a
consolidat poziţia secundă în cla-
sament după ce a venit cu toate
punctele din deplasarea de la Pho-
enix Simleu Silvaniei, formaţie care
tocmai trecuse de ocupanta locu-
lui 3, Unirea Dej, cu 3-1. Băieţii lui
Dănuţ Pascu cu învins însă sâm-
bătă tot cu 3-1 (25-20, 25-15, 14-
25, 25-19), după un meci pe care
l-au controlat, cu excepţia setului
al treilea, cedat la o diferenţă neve-
ros imilă,  pe fondul unei relaxări
condamnate de antrenorul craio-
vean. „Am câştigat într-o deplasa-
re deloc accesibilă datorită unui joc
mai bun decât în ultimele partide al
băieţilor, cu excepţia setului al trei-

lea, unde a apărut din nou o rela-
xare. E bine că am luat toate punc-
tele şi ne putem concentra pentru
un alt meci greu, cu Baia Mare” a
spus Dănuţ Pascu. După 16 etape,
craiovenii au acumulat 30 de punc-
te, cu 4 mai multe decât ocupanta
locului 3, Unirea Dej şi la 5 puncte
de liderul Tomis Constanţa. Pentru
Borota şi compania urmează un joc
dificil în Sala Polivalentă, duminică
seara, de la ora 20, în faţa unei echipe
de tradiţie în voleiul românesc, Ex-
plorări Baia Mare, aflată pe locul 4,
cu 26 de puncte. Tot duminică,
voleibalistele de la SCM Craiova vor
debuta într-un meci oficial în Sala
Polivalentă, întâlnind de la ora 17.30
formaţia CSM Lugoj.

Naţionala României, formată
numai din jucători care evoluează
în campionatul intern, cu excepţia
celor de la Steaua, a fost învinsă
sâmbătă seara la Malaga, scor 4-
1, de reprezentativa Poloniei, com-
pusă tot din fotbalişti din campio-
natul propriu. Golurile învingăto-
rilor au fost marcate de Pawlow-
ski 14, Teodorczyk 24, 28, Luka-
sik 33, iar pentru România a în-
scris Grozav, în minutul 41. Sco-
rul, ruşinos de altfel, ca şi întreaga
evoluţie a tricolorilor, nu va conta

România, leşinată în faţa leşilor

în palmaresul naţionalei, fiind vor-
ba de selecţionate divizionare. Ro-
mânia a început meciul cu: Lung -
Măţel, Găman, D. Grigore, Al. Vlad
- Neagu, Nistor - Chiţu, N. Stan-
ciu, Grozav - Alexe. Selecţionerul
Victor Piţurcă i-a mai folosit, pe
parcursul jocului, pe Maxim, Ră-
duţ, Luchin, Bălgrădean, Mateiu,
Budescu, Alibec şi Nica. Selecţio-
nerul Victor Piţurcă a declarat că
nu poate să le reproşeze elevilor
săi decât golurile şi a subliniat că
pentru el nu contează rezultatul.

„Nu pot să le reproşez băieţilor
decât golurile. Am jucat cu o echi-
pă nouă, în timp ce adversarii se
cunoşteau între ei. Unii dintre ju-
cători mi-au plăcut, dar nu vreau
să dau nume. Pentru mine nu con-
tează rezultatul, poate doar pentru
jucători, ei sunt dezamăgiţi acum.
Am primit gol la fiecare ocazie a
lor, iar în repriza a doua am ratat
două ocazii mari. Dacă marcam,
puteam să reducem diferenţa. Su-
porterii au fost dezamăgiţi. E o
perioadă grea, am făcut trei antre-
namente pe zi şi asta se va vedea
în campionat” a spus Piţurcă. Echi-
pa României are programat urmă-
torul meci amical miercuri, tot la
Malaga, c u naţionala Australiei.
Selecţionerul a decis să reţină pen-
tru acest joc 9 dintre fotbaliştii pre-
zenţi la eşecul cu Polonia: Lung,
Luchin, Grigore, Găman, Nistor,
Chiţu, Maxim, Grozav şi Alexe. Lor
li se vor adaugă 6 jucători de la
Steaua: Tătăruşanu, Chiricheş, Pin-
tilii, Bourceanu, Tănase şi Ruses-
c u,  plus stranierii: Pantilimon,
Tamaş, Goian, Radu, Raţ, Torje,
Lazăr şi Stancu.

Selecţionata
„divizionară” a lui
Piţurcă a pierdut cu
4-1 în faţa Poloniei
într-un amical
disputat la Malaga

Baschetbaliştii au ocazia de a ajunge
pe locul secund, în timp ce handbalistele

se pot desprinde de zona cu emoţii
tului şi în Sala Polivalentă, bas-
chetbaliştii craioveni epuizează
astăzi meciurile accesibile din re-
tur,  pentru ei urmând o perioadă
de foc, cu partide împotriva unor
echipe cu pretenţii. Ultimul adver-
sar facil este Farul Cons tanţa,
echipa care se află pe locul 15,
cu 3 victorii în aces t sezon,  dar
care s-a întărit recent şi anunţă
că nu vine doar în vizită în Bănie.
La Constanţa au ajuns  jucători cu
experienţă în Liga Naţională pre-
cum Nenad Markovic, Bojan Gru-
bisic,  dar şi fostul coordonator de
joc al Craiovei, americanul Tyro-
ne Mitchell. În tur, Universitatea
s-a impus uşor în deplasare, scor
85-68. „Meciul cu Farul va fi di-
ficil, mai ales după ce aceas ta a
făcut jocuri foarte bune cu Me-
diaş şi Giurgiu, dar cred că dacă
ne vom pătra c oncentrarea ne
vom impune,  mai ales că ne va
ajuta foarte mult şi sala, care pro-
babil va fi din nou plină” a decla-
rat jucătorul Craiovei, Cătălin Pe-
trişor. După rezultatele consem-
nate până ac um în etapa a 20-a a
Ligii Naţionale, craiovenii au co-
borât pe locul 7, însă un suc ces,
de aşteptat în seara aceasta, îi va
propulsa până pe locul secund, în

spatele liderului CSM Oradea.
Meciurile juc ate până acum în
runda a 20-a: BC Timişoara –
CSM Oradea 63-56, Asesoft Plo-
ieşti – Mobitelco Cluj 88-97, Tim-
ba Timişoara – CSM Bucureşti 56-
77, Gaz Metan Mediaş – Energia
Rovinari 75-71, CSS Giurgiu – BC
Mureş 89-79, BC Miercurea Ciuc
-  BCM „U” Piteşti 81-93, Atlassib
Sibiu – Dinamo 110-46. Clasa-
ment: 1.  CSM Oradea 38p, 2.
Mobitelco 34p, 3. BC Mureş 34p,
4. BC Timişoara 34p, 5. Asesoft
33p, 6. CSM Bucureşti 33p, 7. Uni-
vers itatea Craiova 33p,  8.  Gaz
Metan Mediaş 32p, 9. Energia 30p,
10. Atlassib 30p, 11. BCM Piteşti
29p, 12.  CSS Giurgiu 27p, 13.

Timba 25p, 14. Ciuc 23p, 15. Fa-
rul 22p, 16. Dinamo 20p.

Fetele au condus campioana la
pauză

Echipa feminină de baschet a
cedat sâmbătă, în Sala Sporturilor
„Ion Constantinescu” în faţa cam-
pioanei României, Municipal Târ-
govişte, scor 66-84 (19-19, 18-15,
10-26, 19-24). Fetele lui Milan Ni-
sic au surprins în prima repriză
echipa care evoluează în Euroligă,
impunându-se datorită unei apărări
eficiente şi a formei bune a Zoricăi

Mitov (17 puncte şi 8 recuperări)
şi a Mariei Prlja, însă valoroasa
adversară a câştigat detaşat sfer-
tul al treilea şi nu a avut emoţii apoi
pentru victorie. Pentru SCM Cra-
iova au evoluat din s tart: Prlja
(15p), Mitov (17p), Toma (8p),
Ninu (13p), Cutaş (7p) şi au intrat
Ceauşu (2p), Borş (4p) şi Barbu.
După acest joc, SCM Craiova ocu-
pă locul 10, cu 23 de puncte, iar
astăzi, de la ora 14.30, va avea din
nou o partidă dificilă, tot în Sala
Sporturilor „Ion Constantinescu”,
în faţa actualului lider al Ligii Naţi-
onale, Municipal Satu Mare.
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