
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 7118sâmbătă, 6 aprilie  2013  16 pagini    1,00 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate / 3

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Văd, Popescule, că a apărut
o profesie nouă: “Musai şef”.

actualitate / 6 şi 7

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Pe tot parcursul zilei de ieri, Primăria Şimnicu
de Sus a fost închisă. Un afiş mare lipit pe uşa de la
intrare avertiza că „Nu se lucrează cu publicul”. Asta
pentru că, în interior, de la primele ore ale dimine-
ţii, poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor
Dolj s-au pus pe căutat documente vizând contracte
de achiziţii publice făcute de administraţia locală.
O angajată a Primăriei stătea în spatele uşii, anun-
ţând pe oricine voia să intre că „e închis, reveniţi
luni”. Contactată telefonic, primăriţa Jana Fulga a
spus doar că nu poate vorbi şi a închis. Şi normal că

nu avea chef de vorbă, când poliţiştii au descins şi la
locuinţa ei, din câte spun localnicii. Reprezentanţii
Poliţiei doljene au menionat că nu pot oferi detalii
la acest moment al anchetei, întrucât cercetările
sunt abia la început, însă cauza vizează suspiciuni
de încălcare a legii la încheierea unor contracte de
achiziţii publice. Mai târziu, în jurul orei 15.00, oa-
menii legii au plecat de la Primărie cu maşinile în-
cărcate de acte şi înscrisuri oficiale, însă nici o per-
soană nu a fost reţinută, deocamdată, în acest caz.

CARMEN ZUICAN
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Forumul Economic
Regional Oltenia,
la a doua ediţie
în Craiova

Pe 10 şi 11 aprilie va avea loc, la Cra-
iova, cea de-a doua ediţie a Forumului
Economic Regional  Oltenia – FERO
2013. Evenimentul este organizat de
Fundaţia „Cons tantin Popeci”, cu spri-
jinul  Primăriei  Craiova, Consil iului
Judeţean Dolj şi Universităţii din Cra-
iova, fiind considerată cea mai impor-
tantă acţiune de acest gen care se des-
făşoară în ţară. Până în prezent, au con-
firmat participarea reprezentanţii  am-
basadelor mai multor state, ca şi pre-
mierul României, Victor Ponta, guver-
natorul BNR, Mugur Isărescu, ş i mi-
nistrul Economiei, Varujan Vosganian.

Cristian David, ministrul delegat
pentru Românii de Pretutindeni:
„Noi putem să facem mai
mult şi mai bine pentru
românii din afară dacă
vom răscoli conştiinţa
noastră naţională”
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$1 EURO ........................... 4,4211 ..............44211
1 lirã sterlinã..........................5,2123.......................52123
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METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,4215........34215
1 g AUR (preþ în lei).......170,7624......1707624

Cursul pieþei valutare din 6 aprilie 2013-anunþat de BNR
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Prim-adjunctul procurorului general al
Parchetului Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
Daniel Morar (foto), a anunþat, ieri, cã a decis
sã se retragã din aceastã funcþie ºi i-a comuni-
cat acest lucru preºedintelui Traian Bãsescu.
„Am decis, pentru a nu crea probleme, sã mã
retrag din aceastã funcþie. I-am spus domnului

Morar renunþã la ºefia Parchetului GeneralMorar renunþã la ºefia Parchetului GeneralMorar renunþã la ºefia Parchetului GeneralMorar renunþã la ºefia Parchetului GeneralMorar renunþã la ºefia Parchetului General
preºedinte Traian Bãsescu decizia mea, iar dupã
numirea la Curtea Constituþionalã trebuia sã fi
devenit evident pentru oricine cã nu mai am o
mizã personalã în ocuparea vreuneia din cele
douã funcþii mult-discutate (n.r. – procuror
general sau ºef la DNA)”, a declarat Daniel
Morar. El a precizat cã a renunþat la aceastã

„competiþie” pentru cã a
dorit sã îi dea preºedintelui
Traian Bãsescu „dreptul ºi
limitele, ºi marja de a ne-
gocia cu ministrul de Jus-
tiþie ºi de a obþine pentru
vârful DNA-ului, pentru
vârful Ministerului Public,
oameni dintre cei mai
buni”. Morar a spus cã zi-
lele trecute, inclusiv joi, a
aflat cã este pe cale sã ge-
nereze o mare problemã
constituþionalã, sã declan-
ºeze un conflict între pu-
terile statului, ceea ce „pare
un lucru serios, ºi nu vreau
sã fac asta. Acesta este
motivul pentru care am
decis sã pun capãt carierei
mele în fruntea Ministeru-

lui Public, nu înainte de a vã spune cã ceea ce
au fãcut procurorii DNA în aceastã perioadã a
fost un lucru extraordinar, cã ceea ce au fãcut
judecãtorii care au instrumentat dosarele noas-
tre, de la toate instanþele, a fost, de asemenea,
un lucru extraordinar, pentru care eu le sunt
profund rcunoscãtor”. El a precizat cã a venit
în fruntea Ministerului Public pentru a rezolva
problemele, nu pentru a crea altele, de aceea a
decis sã plece. „În momentul în care cei mai
importanþi oameni din statul român, atât pre-
mierul Victor Ponta, cât ºi preºedintele Traian
Bãsescu, îþi spun cã e o problemã mare de con-
stituþionalitate ºi îþi spun þie, lui Morar, cã, rã-
mânând acolo, împiedici numirile în Ministerul
Public sau cã eºti o problemã pentru sistem,
trebuie sã pleci. Eu am venit aici sã rezolv pro-
bleme ºi nu sã creez unele. Prin urmare, o sã
solicit CSM sã revoce, sã înceteze detaºarea
mea în cadrul Parchetului de pe lângã Înalta
Curte în funcþia de prim adjunct al procuroru-
lui general”, a declarat Daniel Morar. În locul
acestuia vine, interimar, Gabriela Scutea, ad-
junctul procurorului general. Secþia pentru pro-
curori a CSM a decis ieri ca Daniel Morar sã
fie numit consilier al preºedintelui Consiliului,
Oana Schmidt Hãinealã. Decizia intrã în vigoa-
re de la 15 aprilie.

Toate traseele montane
din Argeº, închise din cauza
riscului mare de avalanºe

Toate traseele montane din Argeº sunt
închise din cauza riscului mare de ava-
lanºe existent la altitudini de peste 1800
de metri, au anunþat ieri reprezentanþii
Serviciului Public Judeþean Salvamont
(SPJS), potrivit Agerpres. „Riscul de
avalanºã este de gradul patru, risc mare,
la peste 1800 de metri, iar la altitudini
mai mici de gradul doi, risc moderat.
Având în vedere datele despre starea zã-
pezii, toate traseele montane din judeþul
Argeº, în special cele cu ieºire în golul
alpin, sunt închise”, a declarat ºeful
SPJS Argeº, Ion Sãnduloiu. În urma nin-
sorilor ºi vântului puternic din ultimele
24 de ore, stratul de zãpadã la Cota 2000
- Transfãgãrãºan a crescut cu 36 de cen-
timetri, ajungând la 264 de centimetri.
CFR Marfã, scoasã la licitaþie
pentru minimum
800 milioane lei

Licitaþia pentru pachetul de 51% din
acþiunile CFR Marfã va porni de la un
preþ de 798,05 milioane lei (cca. 180
milioane euro), potrivit anunþului de
privatizare lansat ieri de Ministerul
Transporturilor. Oferta este valabilã 180
de zile de la data publicãrii, cu posibili-
tatea de a fi prelungitã, se precizeazã în
anunþ. Transporturile impun potenþiali-
lor investitori o serie de criterii de pre-
calificare, precum „experienþã relevan-
tã în domeniul transportului de marfã ºi
capabilitãþi operaþionale” ºi „capabili-
tãþi financiare care sã demonstreze posi-
bilitatea preluãrii ºi dezvoltãrii aface-
rii”. Ministrul Transporturilor, Relu Fe-
nechiu, afirmã cã pânã în prezent un nu-
mãr de opt „companii importante” ºi-
au manifestat interesul de a participa la
privatizarea CFR Marfã: „Acum trei zile,
când am avut o discuþie cu consultanþii,
ne-au spus cã erau 27, cred, de compa-
nii care se interesaserã de CFR Marfã ºi
opt companii importante, nu vorbim de
diverºi, care ºi-au anunþat intenþia clarã
de a participa la procedurã”.

Peste 300 de salariaþi ai Diviziei
Petrochimice Bradu, aparþinând
combinatului Oltchim Râmnicu
Vâlcea, au protestat, ieri, în faþa
pavilionului administrativ al socie-
tãþii, nemulþumiþi cã nu ºi-au primit
banii în ultimele trei luni ºi de dis-
ponibilizãrile anunþate de cãtre ad-
ministratorul judiciar. „Suntem la
poarta de acces în unitate, discut
cu oamenii despre situaþia societãþii
ºi disponibilizãrile anunþate pentru
urmãtoarea perioadã. Ei îºi cer drep-
turile salariale restante pe trei luni,
cele 55 de procente din lichidarea
pe februarie, cer repornirea petro-
chimiei unde lucram ºi preluarea de
cãtre Oltchim ºi a rafinãriei piteºte-
ne, care acum este la OMV Petrom,
ºi sã începem treaba. Iar decizia
disponibilizãrilor este ilegalã atâta
vreme cât planul de reorganizare nu
a fost elaborat ºi aprobat de aduna-
rea generalã a creditorilor. Adminis-
tratorul judiciar trebuie sã opreascã
disponibilizãrile anunþate, repet, este
o decizie ilegalã”, a declarat liderul
Sindicatului „Unirea” din cadrul Di-
viziei Petrochmice Bradu, Marian
Dumitru. Administratorii judiciari ai
Oltchim sunt Rominsolv, o firmã a

Angajaþi ai Diviziei Petrochimice
Bradu ºi Oltchim au protestat din nou,
ieri, nemulþumiþi de neplata salariilorBeneficiarii POSDRU vor putea

urmãri online stadiul procesãrii cere-
rilor de rambursare depuse, precum
ºi valoarea sumelor care se achitã de
Autoritatea de Management, infor-
meazã Ministerul Fondurilor Europe-
ne (MFE). „Beneficiarii de finanþãri
acordate prin intermediul Programu-
lui Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU) pot
vedea în ce etapã de procesare se aflã
cererile de rambursare depuse la Or-
ganismele Intermediare ºi pot afla va-
loarea sumelor care au fost achitate
de Autoritatea de Management POS-
DRU. Începând cu aceastã sãptãmâ-
nã, informaþiile menþionate trebuie
publicate pe paginile web ale institu-
þiilor menþionate”, precizeazã un co-
municat de presã transmis, ieri, Me-
diafax, de MFE.  Publicarea informa-

Cererile de rambursare ºi plãþile pentru
beneficiarii POSDRU, publicate online

avocatului Gheorghe Piperea, ºi
BDO BusinessRestructuring, parte
a reþelei grupului internaþional BDO.

Proteste au fost ieri ºi la Oltchim
Râmnicu Vâlcea, unde peste o sutã
de salariaþi s-au adunat în faþa pa-
vilionului administrativ cerând de-
misia ministrului Economiei, Varu-
jan Vosganian, ºi solicitând veni-
rea la Vâlcea a premierului Victor
Ponta, pentru dezamorsarea situa-
þiei tensionate. „Se fac douã sãp-
tãmâni de când protestãm, nemul-
þumiþi de restanþele salariale ºi de
lipsa perspectivelor de repornire a
combinatului la capacitatea de
65%. Oamenii au ieºit zilnic la pa-
vilionul administrativ, au blocat în
mai multe rânduri drumurile naþio-
nale 64 ºi 67, au protestat la Pre-
fectura ºi Primãria Râmnicu Vâl-
cea, dar vãd cã rãspunsurile întâr-
zie”, a declarat preºedintele Sindi-
catului Liber Oltchim, inginerul
Mihai Diculoiu. Potrivit sursei ci-
tate, marþi, la Bucureºti, va avea
loc un miting „de amploare” în faþa
Guvernului României, la care vor
participa salariaþi ai Oltchim, dar
ºi colegi ai acestora de la Diviziei
Petrochimice Bradu, de la Piteºti.

Premierul Victor Ponta, în calitate de ministru interimar al Justiþiei, a
adresat Secþiei de procurori a CSM rugãmintea de a analiza posibilitatea
reconsiderãrii calendarului stabilit pentru cei ºase candidaþi propuºi ca pro-
curori. „La începutul sãptãmânii viitoare, Ministerul Justiþiei va întreprinde
toate mãsurile necesare pentru a transmite cãtre Consiliul Superior al Ma-
gistraturii documentele prevãzute de lege cu privire la cei ºase candidaþi
propuºi pentru funcþiile de conducere din Ministerul Public. Primul-minis-
tru Victor Ponta, în calitate de ministru al Justiþiei, adreseazã rugãmintea
secþiei de procurori a CSM de a analiza posibilitatea reconsiderãrii calenda-
rului stabilit pentru procedurile legale, în dorinþa asigurãrii, cât de curând
posibil, a stabilitãþii necesare la nivelul conducerii Ministerului Public”, se
aratã într-un comunicat transmis de Guvern. Laura Kovesi a fost propusã
pentru funcþia de procuror ºef al DNA, iar Tiberiu Niþu ca procuror gene-
ral al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Pe lista
propunerilor au mai figurat Bogdan Licu, pentru postul de prim adjunct al
procurorului general al Parchetului, Codruþ Olaru ca adjunct al procuroru-
lui general al Parchetului, Alina Bica ca procuror ºef al Direcþiei de Inves-
tigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism (DIICOT) ºi
Elena Hosu ca adjunct al procurorului ºef al DIICOT.

Pon ta  r oagã  CSM sã  r econs ide re
c a l e n d a r u l  s t a b i l i t  p e n t r u
e x a m i n a r e a  p r o c u r o r i l o r

þiilor despre stadiul verificãrii a fost
solicitatã de Ministerul Fondurilor
Europene ºi este reglementatã de In-
strucþiunea 67 emisã de AM POS-
DRU. ªi Organismele Intermediare
POSDRU sunt obligate sã publice pe
paginile web proprii informaþii despre
cererile de rambursare primite de la
beneficiari. Ambele tipuri de informaþii
vor fi actualizate de douã ori pe sãp-
tãmânã. „Cererile de rambursare tre-
buie procesate ºi achitate în ordinea
în care au fost depuse ºi nu în func-
þie de alte criterii discreþionare stabili-
te de funcþionarii publici, iar acum
vom vedea cu toþii câte zile dureazã
verificarea fiecãrei facturi ºi cât de
repede ºi ordinea în care beneficiarii
îºi încaseazã banii”, a declarat minis-
trul Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici.
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Deunăzi s-a aflat la Craiova,
unde a avut întâlniri cu reprezen-
tanţii administraţiei publice locale,
Excelenţa Sa Marek Szczygiel,
ambasadorul extraordinar şi pleni-
potenţiar al Poloniei la Bucureşti.
Fireşte, potrivit uzanţelor diploma-
tice, s-a evidenţiat calitatea relaţii-
lor bilaterale dintre ţările noastre şi,
desigur, perspectivele tonice ale
consolidării lor. Întâmplător sau nu,
Bucureştiul chiar are un fertil dia-
log cu Varşovia la nivelul premieri-
lor şi încearcă, între altele, să-şi
însuşească buna experienţă deţinu-
tă de polonezi în absorbţia fonduri-
lor europene. Un mic detaliu: de la
prezenţa la Craiova a cunoscutului
istoric, jurnalist şi politolog Adam
Michnik, redactorul-şef al coti-

MIRCEA CANŢĂR

Lumea se schimbă, amintirile rămân
dianului „Gazeta Wyborcza”, în
iunie 2009, cu prilejul lansării cărţii
sale „Mărturisirile unui dizident con-
vertit” (Ed. Polirom, 2009), prezen-
ţa ambasadorului Marek Szczygiel
reconfigurează posibilitatea dialogu-
lui prietenesc cu reprezentantul unei
naţii greu încercate de istorie, care
şi-a găsit în ţara noastră şi implicit
în această zonă geografică un rea-
zem fără egal. În septembrie 1939,
când Polonia era împărţită, a câta
oară, între armatele sovietice şi cele
germane, iar România sfârtecată
prin pactul Ribbentrop-Molotov,
100.000 de polonezi şi-au găsit re-
fugiul în ţara noastră. Iar dintre
aceştia 60.000 au fost militari. Ze-
cile de mii de polonezi care treceau
hotarul de nord al României erau

preluaţi de autorităţile ţării şi, în mod
ordonat, repartizaţi în diferite ora-
şe. Membrii Guvernului Poloniei şi
o bună parte a tezaurului său, refe-
rirea vizează depozitele în aur, şi-
au găsit adăpost sigur pe pământul
românesc. Ambasadorul german,
W. Fabricius, a protestat repetat faţă
de atitudinea guvernului român de
a primi refugiaţi polonezi, conside-
rând gestul drept un act de inami-
ciţie faţă de Cel de-al Treilea Reich.
De partea cealaltă, Viaceslav Molo-
tov a cerut explicaţii ambasadoru-
lui român la Moscova despre pre-
zenţa „hoardelor înarmate” ale fos-
tei armate poloneze pe teritoriul ro-
mânesc. Există date suficiente în
cartea „Polonezi în România după
anul 1939”,  care grupează mai

multe comunicări prilejuite de un
simpozion la cea de-a 55-a aniver-
sare de la sosirea miilor de refugiaţi
polonezi în România. La Craiova,
la fostul Palat „Jean Mihail”, s-a
aflat multă vreme fostul preşedinte
al Poloniei, Ignasi Moscicki, cu fa-
milia, în grija prefectului Romulus
Dimitriu. N-are sens să enumerăm
toţi demnitarii polonezi care au be-
neficiat de ospitalitatea municipali-
tăţii craiovene în acele vremuri de
restrişte. Şi nici gesturile de ome-
nie faţă de refugiaţii polonezi. A
menţionat toate acestea preşedin-
tele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa. Cu tact şi deplină com-
petenţă. De fapt, problema nu este
aceasta, ci cu totul alta, pornind de
la simbolistica unor relaţii bilaterale

care ar trebui să aibă un conţinut
aparte. Chiar dacă vremurile s-au
schimbat şi pentru unii şi pentru alţii,
amintirile rămân. Dacă am mai spu-
ne, de pildă, că intelectualii polo-
nezi, şi ne referim la Lezek Kola-
kovski şi grupul său, au în biogra-
fia spirituală renunţarea la ethosul
lor libertin, dezicerea de autentici-
tate, în favoarea identificării cu bi-
serica catolică, preschimbând dra-
pelul roşu în steguleţul alb-galben
papal, au fost mereu admiraţi, fără
a ne mai întinde cu vorba, se poate
clama doar că relaţiile noastre cu
partea poloneză au ceva insolit, ceva
indestructibil, simţăminte de neui-
tat. De la care se poate porni în ori-
ce discuţie sau de care nu se poate
face abstracţie în nici o discuţie.

Constantin Popeci a dezvăluit,
ieri, într-o conferinţă de presă, că
ediţia din acest an va avea un im-
pact mai mare decât cea de anul
trecut, care a fost considerată un
real succes. Până în prezent, au
confirmat participarea la Forum
reprezentanţii ambasadelor mai
multor state, precum Ungaria, Chi-
le, Vietnam, Croaţia, Bosnia, Aus-
tria, Pakistan, Macedonia, Malae-
zia, Moldova, Danemarca şi Bel-
gia. De asemenea, şi-au anunţat
prezenţa şi premierul României,

Forumul Economic Regional Oltenia,
la a doua ediţie în Craiova

Pe 10 şi 11 aprilie va avea loc,
la Craiova, cea de-a doua ediţie a
Forumului Economic Regional Ol-
tenia – FERO 2013. Evenime ntul
este  organizat de Fundaţia „Con-
stantin Popeci”, cu sprijinul Pri-
mărie i Craiova, a Consiliului Ju-
deţe an Dolj şi a Univers ităţii din
Craiova, fiind considerată cea mai
importantă acţiune de acest  gen
care  se de sfăşoară în ţară.

Constantin Popeci, preşedintele SC Popeci Utilaj Greu: «De la an la
an, acest Forum va avea un impact în societate. Aşa cum înainte erau firme
din Statele Unite care au luat utilaje de la noi, tot aşa vrem să devină şi
Craiova. Noi, în Dolj, suntem cam pe primul loc în ceea ce priveşte şoma-
jul, pentru că avem în jur de 8,6-8,7%. Vâlcea are 5,5%, iar Oltul are 3,1%,
deci practic nu are şomaj. Noi am reuşit mai demult să-i înlăturăm pe cei de
la Coca-Cola, pe cei de la Carrefour pentru că am crezut că vor veni şi ne
iau banii de aici. S-a dezvoltat inclusiv Pirelli, care, după cum ştiţi, este la
Slatina. Dar şi Slatina este în Oltenia şi noi lucrăm cu ei foarte mult în
perioada aceasta, proiectăm şi facem utilaje pentru ei, pentru Gorj, dar tre-
buie să ne integrăm ca să lucrăm foarte bine».

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei: «Acum sunt aici doar ca
invitat, dar sperăm că,  de la anul, să fim ş i organizatori cu adevărat.
Anul aces ta punem la dispoziţie doar o sală a Primăriei Craiova unde să
se poată disc uta cu oficialităţile. Este o acţiune de importanţă pentru
Craiova pe care noi o susţinem la fel cum sus ţinem toate evenimentele

de atragere a investitorilor spre Craiova. Din c e am remarcat până ac um, şi cu ambasadorii cu care m-am
întâlnit,  şi cu oamenii de afac eri din străinătate, se ş tiu foarte puţine luc ruri despre oraşul nos tru şi despre
facilităţile pe care le putem oferi, chiar ş i despre Parcul Industrial. Când au venit reprezentanţii celor 200
de companii din China, am avut surpriza să realizez c ă le putem fac e facilităţi mult mai mari decât Buc u-
reştiul. Ei au încercat de un an să ajungă la o oportunitate de afaceri, dar nu au reuş it. De luna viitoare, se
vor deplasa din nou în Craiova pentru că au garanţia că pot să dezvolte din nou afaceri».

Victor Ponta, guvernatorul BNR,
Mugur Isărescu, precum şi minis-
trul Economiei, Varujan Vosganian.
Din Oltenia vor participa preşedinţii
consiliilor judeţene, precum şi pri-
marii din peste 30 de localităţi.
Ambasadori din 12 ţări vor fi
prezenţi la Craiova

Forumul din ac est an va f i
structurat pe trei secţiuni: indus-
trie, agricultură şi dezvoltare regio-
nală-fonduri europene. Organiza-
torii au anunţat că discuţiile vor viza

problemele cu care se confruntă
producătorii agricoli şi industriali,
„de a căror dezvoltare depinde re-
vitalizarea economiei şi viitorul Ol-
teniei în contextul anunţatei regio-
nalizări a ţării”. Subiectul acesta va
fi coroborat cu noul exerciţiu bu-
getar european 2014-2020 şi cu
necesitatea stabilirii unei strategii
de atragere a fondurilor europene.
În plus, prezenţa ambasadorilor din
cele 12 ţări va constitui un prilej
pentru f irmele participante de a
prospecta noi pieţe de desfacere,
iar pentru autorităţi de a contracta
noi posibili investitori.

LAURA MOŢÎRLICHE

Echipa CEZ Distribuţie, forma-
tă din personal administrativ ş i
electricieni deopotrivă, s-a „înar-
mat” ieri-dimineaţă cu echipament
corespunzator, grijă şi responsa-
bilitate faţă de mediul înconjurător
şi a participat la acţiunea de plan-
tare a puietului arboricol desfăşu-
rată pe suprafaţa administrată de
Ocolul Silvic Sadova. Aceştia au
participat la plantarea celor 5.000
de puieţi, contribuind astfel la îm-
pădurirea unei suprafeţe de 2,5
hectare.

De asemenea, pentru încuraja-
rea voluntariatului, CEZ Distribu-
ţie a pus la dispoziţie mijlocul de
transport pentru  elevii a două şcoli
generale craiovene, cu toţii împăr-
tăşind dorinţa de a se implica activ
în îmbunătăţirea calităţii vieţii. Toţi

CEZ Distribuţie sprijină
acţiunile de împădurire

din Oltenia

Angajaţii CEZ Distribuţie s -au implicat în acţiunile  des-
făşurate  cu prilejul campaniei Direcţie i Silvice Dolj, „Luna
Pădurii”, ş i au participat, ieri, alături de voluntari din alte
instituţii şi companii, la plantarea a  5.000 de puieţi arbori-
coli, puşi la dispoziţie de Agenţia pentru Protecţia Mediu-
lui Dolj, în zona Ocolului Silvic Sadova.

participanţii şi-au manifestat su-
portul pentru astfel de acţiuni, con-
siderând că protejarea mediului ar
trebui să constituie o prioritate pen-
tru orice comunitate.

„CEZ Distr ibuţie urmează di-
recţiiile politicii de responsabilitate
socială corporatistă a Grupului din
care face parte, iar acţiunile care
sprijină protecţia mediului au o
importanţă deosebită în cadrul
acestei politici. Participarea la ast-
fel de acţiuni reprezintă deja o tra-
diţie pentru companie şi vom con-
tinua să ne implicăm în lupta pen-
tru un mediu înconjurător mai cu-
rat şi pentru o atitudine mai res-
ponsabilă faţă de acesta”, a decla-
rat directorul general al CEZ Dis-
tribuţie, Doina Vornicu.

MARIN TURCITU
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Procurorii DNA – Serviciul Teri-
torial Craiova au anunþat, joi, cã au
dispus trimiterea în judecatã a lui
Florea Tudor, referent la Primãria
Radovan, în sarcina cãruia s-a reþi-
nut comiterea infracþiunilor de folo-
sire sau prezentare de documente
sau declaraþii false, inexacte sau in-
complete, care au avut ca rezultat
obþinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Comunitãþilor Eu-
ropene sau din bugetele administra-
te de acestea sau în numele lor, în
formã continuatã, înºelãciune, în
formã continuatã, uz de fals, fals în

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, dupã ce s-a stabilit gravi-
tatea rãnilor suferite de Mihai Dicu, de 75 de ani, din Craiova, a fost
dispusã începerea urmãririi penale faþã de Cãtãlin Babiuc, de 29 de
ani, tot din Craiova, pentru sãvârºirea infracþiunii de vãtãmare cor-
poralã gravã, cel din urmã fiind introdus în arestul Inspectoratului,
joi searã, pe bazã de ordonanþã de reþinere pe 24 ore.

„Din cercetãrile efectuate a rezultat faptul cã bãrbatul de 29
de ani a avut un conflict spontan, în cursul zilei de joi, în jurul
orei 11.30, cu bãtrânul de 75 de ani, lovindu-se reciproc, mo-
ment în care cel din urmã s-a dezechilibrat ºi în cãdere s-a lovit
la cap. În urma examinãrii medico-legale a bãtrânului, s-a stabilit
cã leziunile traumatice suferite au putut fi produse prin lovire cu
ºi de corpuri dure, necesitã 80-90 zile îngrijiri medicale de la
data producerii, dacã nu survin complicaþii ºi au pus în primejdie
viaþa persoanei”, ne-a declarat agent principal Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj.

Þinând seama de raportul medico-legal, poliþiºtii n-au avut
decât sã ia legãtura cu procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, astfel cã s-au întocmit acte premer-
gãtoare pentru sãvârºirea infracþiunii de vãtãmare corporalã gra-
vã cu punere în primejdie a vieþii în cauzã.

Ieri, dupã o noapte petrecutã în arestul IPJ Dolj, Cãtãlin Ba-
biuc a fost dus la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova. A
fost audiat de procurorul de caz, ulterior fiind luatã decizia pre-
zentãrii agresorului instanþei de judecatã cu propunere de aresta-
re preventivã. Judecãtoria Craiova a admis propunerea Parche-
tului ºi a emis, ieri dupã-amiazã, mandat de arestare preventivã
pentru 29 de zile pe numele lui Babiuc.

Poliþiºtii din cadrul Serviciului Rutier Dolj au
verificat, pe parcursul zilei de joi, legalitatea exe-
cutãrii lucrãrilor în zona drumului public ºi mo-
dul în care antreprenorii respectã condiþiile im-
puse în avizele emise de poliþia rutierã pentru
instituirea restricþiilor de circulaþie ºi/sau închi-
derea circulaþiei.

„În cadrul acþiunii au fost efectuate verificãri
la nouã lucrãri, fiind constatate patru abateri
contravenþionale pe linie de sistematizare, din
care o lucrare în partea carosabilã fãrã acord
sau autorizaþie, douã lucrãri nesemnalizate co-
respunzãtor ºi o situaþie de neaducere a carosa-
bilului la starea iniþialã, valoarea sancþiunilor ri-
dicându-se la suma de 7.050 lei”, a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de
Presã al IPJ Dolj.

Cele douã amenzi au fost aplicate aceleiaºi
firme, în speþã Delta ACM 93, pentru douã lu-
crãri diferite, dupã cum au comunicat reprezen-
tanþii IPJ Dolj. În primul caz a fost vorba de-
spre lucrãri de reabilitare a Drumului European
79 Craiova-Calafat, unde societatea nu a sem-
nalizat corespunzãtor lucrãrile ºi obstacolele în
partea carosabilã, iar dupã finalizarea lucrãrilor
nu a readus drumul la starea iniþialã. Pentru acest
lucru, s-a luat mãsura sancþionãrii cu amendã
în valoare de 3.900 de lei.

Cealaltã amendã, în valoare de 3.150 de lei, a
fost aplicatã aceleiaºi firme care, la lucrãrile de
reabilitare a strãzii „Brazda lui Novac” din Cra-
iova, a lãsat în mod nejustificat materiale pe
partea carosabilã, stânjenind circulaþia autove-
hiculelor ºi nu a semnalizat corespunzãtor lu-
crãrile ºi obstacolele pe partea carosabilã.

Funcþionar al Primãriei Radovan, la judecatã
pentru cã a luat bani de la APIA cu documente false

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie (DNA) – Serviciul Te-
ritorial Craiova au finalizat cercetãri-
le ºi au dispus trimiterea în judecatã a
lui Florea Tudor, referent la Primãria
Radovan la momentul comiterii fapte-
lor, acesta fiind acuzat de falsuri. Pro-

curorii au reþinut în rechizitoriu fap-
tul cã, folosindu-se de documente fal-
se, pe care le-a depus la APIA Dolj, a
obþinut ilegal peste 32.000 de lei. Bãr-
batul va fi judecat, în stare de liberta-
te, de Judecãtoria Bãileºti, primul ter-
men fiind stabilit pentru 16 aprilie a.c.

declaraþii în formã continuatã ºi fals
în înscrisuri sub semnãturã privatã.

În rechizitoriul întocmit la finali-
zarea cercetãrilor, procurorii antico-
rupþie au reþinut cã „în perioada ani-
lor 2009 ºi 2010, inculpatul Tudor
Florea, referent în cadrul Primãriei
Radovan, judeþul Dolj, a depus la
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþii pentru
Agriculturã (APIA) – Centrul Local
Bãileºti, în numele soþiei sale, cereri
de platã pentru schemele de sprijin
pe suprafaþã folosind declaraþii ºi
documente false, inexacte sau in-
complete (declaraþii de suprafaþã,

adeverinþã emisã de Consiliul Local
Periºor, judeþul Dolj, contracte de
arendã). În concret, învinuitul a de-
clarat reprezentanþilor APIA, în mod
mincinos, cã soþia sa exploateazã su-
prafaþa de 32 ha de teren agricol ºi,
în aceastã modalitate, a obþinut în
mod injust suma totalã de 32.184,65
lei (echivalentul a 7.578,86 euro), re-
prezentând subvenþii plãtite din Fon-
dul European de Garantare pentru
Agriculturã ºi de la bugetul naþional
cu titlul de plãþi naþionale directe”,
dupã cum se aratã în comunicatul
DNA Craiova.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþii
pentru Agriculturã (APIA) Dolj s-a
constituit parte civilã în procesul
penal cu suma obþinutã ilegal de
bãrbat, iar pentru a fi siguri cã se
va recupera prejudiciul, procurorii

au instituit sechestru asigurãtor asu-
pra unor imobile aparþinând incul-
patului.

Dosarul a fost înaintat Judecãto-
riei Bãileºti, primul termen de jude-
catã fiind stabilit pentru 16 aprilie a.c.

Agresorul din autobuz, arestat pe 29 de zile Delta ACM 93, amendatã
de Poliþia Rutierã

pentru probleme în trafic
Craioveanul de 29 de ani care, în

cursul zilei de joi, a bãtut un bãtrân de
75 de ani, dupã un conflict petrecut în
autobuzul E1 ºi încheiat în staþia de la
Parcul „Nicolae Romanescu”, a fost
arestat preventiv pentru 29 de zile, ieri
dupã-amiazã. Agresorul a fost reþinut
joi seara, dupã ce poliþiºtii au aflat cât
de gravã este starea victimei. Asearã
bãtrânul a decedat la spital.

Reprezentanþii Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
spun cã bãtrânul de 75 de ani a fost operat pe creier ºi este
internat la Secþia de Anestezie ºi Terapie Intensivã, starea sa fi-
ind în continuare gravã. “Pacientul a suferit, asearã (n.r. – joi
seara), o intervenþie neurochirurgicalã, iar acum este internat la
Secþia de Anestezie ºi Terapie Intensivã. Starea sa este, în conti-
nuare, extrem de gravã, prognosticul fiind rezervat”, ne-a decla-
rat, ieri dupã-amiazã, dr. Cristina Geormãneanu, purtãtorul de
cuvânt al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

În ciuda eforturilor medicilor bãtrânul a decedat asearã, încadrarea
juridicã a faptei reþinute în sarcina agresorului urmând sã se schimbe.

Reamintim cã joi, în jurul orei 11.00, poliþiºtii au fost anunþaþi
prin 112 cã în staþia de autobuz de la Parcul „Nicolae Romanes-
cu” are loc o altercaþie între doi bãrbaþi. Un echipaj al Secþiei 2
Craiova a fost trimis la faþa locului, stabilind cã este vorba de-
spre Mihai Dicu, de 75 de ani, ºi de Cãtãlin Babiuc, de 29 de ani,
ambii din Craiova. A ajuns la locul respectiv ºi o ambulanþã
SMURD, bãtrânul fiind transportat la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova. Babiuc a fost dus la sediul subunitãþii de Poli-
þie, unde a declarat cã, în timp ce era în autobuz, a avut o discu-
þie cu bãtrânul, care l-a lovit, iar la coborâre, în staþie, i-a dat ºi
el un pumn, bãtrânul cãzând la pãmânt. Declaraþia sa a fost con-
trazisã de diagnosticul medicilor, care au stabilit cã bãtrânul su-
ferise politraumatism sever prin agresiune fizicã, traumatism cra-
nio-cerebral acut sever cu multiple hemoragii intracraniene se-
vere, traumatism facial acut grav ºi traumatism toracic cu frac-
turã costalã stângã, C7, fiind intubat, ventilat mecanic ºi stabili-
zat în camera de Resuscitare de la Unitatea de Primiri Urgenþe.
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Situaþia din judeþul Dolj a fost lua-
tã în discuþie în videoconferinþa cu
prefecþii a vicepremierului Liviu
Dragnea, de joi de dupã amiazã. Pre-
fectul de Dolj, Marius Deca, a in-
tervenit precizând cã partea de nord
a judeþului a fost afectatã de Jiu, iar
partea de sud este afectatã de creº-
terile cotelor apelor Dunãrii. În par-
tea de sud a Doljului erau afectate,
joi, circa 1.250 de hectare ºi cinci
localitãþi, iar în  nord se muncea la
realizarea unui dig menit sã izoleze
circa opt gospodãrii din Raznic, fi-
ind afectate 1.500 dha. Patru dru-
muri judeþene erau închise ºi erau
pregãtite 470 de locuri de cazare,
existând 270 de voluntari dispuºi sã
îºi ofere ajutorul în
cazul în care este
necesar.

Vicepremierul Li-
viu Dragnea l-a taxat
pe prefectul judeþului
Dolj, Marius Deca,
pentru faptul cã la ora
la care se desfãºura
videoconferinþa nu
erau încã pornite
pompele Administra-
þiei Naþionale a Îmbu-
nãtãþirilor Funciare.
“Pentru acest lucru

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Apele au continuat sã creascã în judeþul Dolj

Apele au continuat sã facã ravagii ºi în
noaptea de joi spre vineri. Pe râul Jiu se
menþine avertizarea de Cod Roºu în sta-
þia Rãcari, tendinþa apelor fiind de creº-
tere. Drumul DJ 606 F Rãcarii de Jos –
Braloºtiþa a rãmas închis circulaþiei ru-
tiere ºi ieri, toatã ziua. Ministrul dele-
gat pentru ape, pãduri ºi pisciculturã,
Lucia Varga, a anunþat, joi, la comanda-
mentul convocat în urma avertizãrilor hi-
drologice emise de Institutul Naþional de
Hidrologie, cã se va deplasa în cursul

acestei zile la Rãcari (Dolj), unde existau
douã situaþii punctuale deosebite, în ca-
zul cãrora a fost instituit cod roºu. Aceas-
ta a ajuns în jurul orei 18.00, însoþitã de
mai multe oficialitãþi ale judeþului Dolj.
Au fost afectate gospodãrii ºi terenuri
agricole în mai multe localitãþi din ju-
deþul Dolj, iar în comuna Ostroveni cei
de la ISU a trebuit sã intervinã cu o bar-
cã pneumaticã pentru evacuarea a douã
persoane ºi 17 animale izolate la canto-
nul din pãdurea Zãval.

Situaþia hidrometricã a nivelurilor pe fluviul Dunãrea,
pe sectorul Bechet-Calafat:

♦ Fluviu Dunãre: COD GALBEN – se situeazã peste cotele de inundaþie;
♦ Calafat, vineri, ora 10:00: Q= 11193 mc/s; având cota mira = 629 cm,
cota de inundaþie (600 + 29 cm), tendinþa  este de staþionare;
♦ Bechet, vineri, ora 10:00: Q = 11300mc/s, având cota mira =644 cm,
cotã de inundaþie (600 + 44 cm ), tendinþa este de creºtere;
♦ Râul Jiu, COD ROªU staþia hidrometricã Rãcari: cota mira  = 492 cm,
Q = 863.0 mc/s; COTÃ DE  PERICOL (485 + 7 cm), tendinþa  este de
staþionare;
♦ Râul Jiu, COD PORTOCALIU staþia hidrometrica Podari: cota mira =
455 cm, Q= 1309.0 mc/s, cotã de inundaþie (400 + 55 cm), tendinþa  este
de creºtere.
♦ Râul Jiu, COD PORTOCALIU staþia hidrometrica Zãval: Cota mira  =
352 cm; Q= 1137.0 mc/s; cota de atenþie (350 + 2 cm), tendinþa  este de
creºtere.

Situaþia efectelor produse de revãrsãrile cursurilor de apã:
Bazinul hidrografic Jiu:

♦ Comitetul Local Filiaºi: 15 anexe gospodãreºti, douã podeþe, 145 ha teren
agricol, 40 ha pãdure;
♦ Comitetul Local Brãdeºti, sat Rãcarii de Jos: 125 ha teren agricol, 50 ha
pãºune, 20 ha pãdure;
♦ Comitetul Local Brãdeºti, sat Tatomireºti: 160 ha teren agricol, 50 ha pãºu-
ne, 80 ha pãdure;
♦ Comitetul Local Scaieºt,i sat Scaieºti: 465 ha teren agricol, 63 ha pãºune,
40 ha zãvoi;
♦ Comitetul Local Þuglui: 70 ha teren agricol;
♦ Comitetul Local Bratovoieºti: 70 ha teren agricol;
♦ Comitetul Local Bucovãþ, sat Leamna de Jos: 4 ha teren agricol, 6 ha
pãºune;
♦ Comitetul Local Bucovãþ, sat Bucovãþ: douã anexe gospodãreºti inundate
în albia majorã a Jiului;
♦ Comitetul Local Scaieºti sat Valea lui Pãtru: 83 ha teren agricol (revãrsare
pârâu Argetoaia);
♦ Comitetul Local Braloºtiþa: 350 ha grâu, 200 ha teren agricol, 150 ha pã-
ºuni, 10 ha lucernã, douã ha ceapã;
♦ Comitetul Local Coþofenii din Dos: 80 ha teren agricol, 11 ha grãu, trei ha
lucernã,  25 ha pãduri ºi zãvoi;
♦ Comitetul Local Goeºti: 15 ha teren agricol (bãltiri din revãrsãri Amaradia)
♦ Comitetul Local Carpen (pârâul Desnãþui): 5 anexe gospodãreºti, douã
podeþe din lemn, 25 ha teren arabil ºi pãºuni.
Bazinul hidrografic Dunãre:
♦ Comitetul Local Catane: 100 ha teren agricol;
♦ Comitetul Local Bistreþ: 50 ha grâu, 80 ha teren agricol ºi 300 ha izlaz;
♦ Comitetul Local Rast: 150 ha pãºuni ºi 300 ha teren agricol;

(…) am emis un ordin al prefectului
ºi facem raportul pe care îl vom tri-
mite la Bucureºti pentru ca ANIF sã
porneascã pompele. (…) Domnul
director de la ANIF se aflã lângã mine
ºi nu s-au pornit pompele pentru cã
se aºtepta acest raport”, i-a rãspuns
Marius Deca vicepremierului. Rãs-
punsul lui Liviu Dragnea nu s-a lã-
sat mult timp aºteptat: “Ieri (mier-
curi, 3 aprilie a.c., n.r.), domnul
ministru Daniel Constantin, în ºedin-
þa de Guvern, a introdus pe lista su-
plimentarã o ordonanþã de urgenþã
exact pentru acest lucru. În momen-
tul în care s-a publicat, ea este în
vigoare, dumneavoastrã  nu mai
puteþi sã aºteptaþi un ordin pe care

sã îl trimiteþi ºi ANIF sã porneascã
pompele. Mã gândeam cã la ora asta
(joi, 4 aprilie a.c., n.r.) sunt pornite,
cã de asta am dat ieri (miercuri, 3
aprilie a.c., n.r.) actul normativ”.
Aceastã situaþie a adus-o pe Lucia
Varga, ministrul delegat pentru Ape,
Pãduri ºi Pisciculturã, în judeþul Dolj,
joi, în jurul orei 18.00.

22 de anexe
gospodãreºti –

afectate
Conform raportãrilor transmise,

ieri, la ora 12.30, situaþia, în judeþul
Dolj, se prezenta astfel: pe râul Jiu
se menþinea COD ROªU la staþia Rã-
cari, unde cota mira = 485+7 cm
(Cota pericol + 7 ): tendinþa de staþi-
onare; în aval era Cod Portocaliu la
staþia Podari, debit în creºtere: 1309
mc/s unde cota mira = 455 (Cota
inundaþie + 55 ): tendinþa de creºte-
re; în localitatea Zãval, tendinþa de
creºtere, debit 1182 mc/s, unde cota
mira = 360 (Cota atenþie + 10 ): ten-
dinþa de creºtere. De la instalarea co-
durilor GALBEN, PORTOCALIU,
ROªU comitetele locale pentru si-
tuaþii de urgenþã, conducãtorii insti-
tuþiilor MAI au monitorizat toatã ac-
tivitatea, iar unde au fost probleme
s-au deplasat la faþã locului. În loca-

litatea Bucovãþ, au fost
inundate douã anexe
gospodãreºti, fãrã a fi
afectate locuinþele. Ieri,
la nivelul judeþului Dolj
exista urmãtoarea si-
tuaþie: anexe gospodã-
reºti afectate – 22; po-
deþe din lemn – 4;  te-
renuri afectate – 3.322
ha, din care teren agri-
col – 2.333 ha, pãdure
– 205, pãºuni – 784 ha.

S-a acþionat pe tot
parcursul zilei de vineri
cu: ISU – 7 ofiþeri, 44

subofiþeri, 4 autocamioane de inter-
venþie, o autospecialã, 3 motopom-
pe, o barcã pneumaticã; IPJ – 8 au-
tospeciale, 20 de poliþiºti; SGA – 4
autocamioane, 1 multifuncþional, 18
angajaþi.

Dig de apãrare
pentru protejarea

locuinþelor,
în cartierul Mofleni

din Craiova
În municipiul Craiova, cartierul

Mofleni, echipe din cadrul SGA ºi
ISU au acþionat pentru supraînãlþa-
rea cu saci de nisip a unui dig de

apãrare pentru protejarea locuinþe-
lor ºi gospodãriilor, deoarece râul
Jiu a intrat pe remuu pe pârâul Aba-
tor, existând pericolul revãrsãrii
acestuia. S-a intervenit astfel: SGA
Dolj – o formaþie de intervenþie ope-
rativã alcãtuitã din 16 muncitori ºi
doi TESA, douã autobasculante,
douã autocarosate ºi un multifunc-
þional; ISU Dolj – 3 ofiþeri ºi 26
subofiþeri, cu douã autocamioane
de intervenþie.

În  comuna Cernãteºti, sat Ras-
nic, ISU Dolj a acþionat cu un ofiþer
ºi patru subofiþeri, cu o autospecia-
lã ºi douã motopompe pentru supra-
veghere ºi evacuare apã din gospo-
dãrii; în Ostroveni: ofiþeri ºi subofi-
þeri ai ISU Dolj au intervenit cu un

autocamion de intervenþie ºi o barcã
pneumaticã cu motor, pentru eva-
cuarea a douã persoane ºi 17 ani-
male izolate, la cantonul din pãdurea
Zãval. S-a mai acþionat în urmãtoa-
rele localitãþi: Bucovãþ – un ofiþer ºi
10 subofiþeri, cu un autocamion de
intervenþie ºi o motopompã pentru
supraveghere; drumul DJ 606 F Rã-
carii de Jos – Braloºtiþa – douã au-
tospeciale cu patru poliþiºti; drumul
DJ 605A Filiaºi – Bâlta – douã auto-
speciale ºi doi poliþiºti; Bistreþ – o
autospecialã ºi doi poliþiºti; Rast – o
autospecialã ºi doi poliþiºti; Catane –
o autospecialã ºi doi poliþiºti; Malu
Mare – un poliþist; Teasc –  un poli-
þist; Þuglui – un poliþist; Gighera – o
autospecialã ºi cinci poliþiºti.
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Dezbaterea susþinutã în
Sala „Nicolae Romanescu” a
Bibliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” din
Craiova, având ca temã
istoria românilor din Serbia
ºi-a atins scopul. Elevii ºi
studenþii au plecat încântaþi
de cele aflate în urma prele-
gerii susþinute de prof.u-
niv.dr. Bianca Predescu, care
a fãcut o analizã cronologicã,
interesantã,  plecând de la o
întrebare fireascã : „De ce se
întâmplã asta cu fraþii noºtri
din Timoc ?!”. Ulterior, pe
baza datelor,  a documente-
lor, dar ºi a lucrãrilor unor
importanþi istorici, prof.u-
niv.dr Bianca Predescu a
reuºit sã demonstreze ceea
ce era de demonstrat :
Trebuie sã susþinem aderarea
Serbiei la spaþiul comunitar
european, deoarece acest
lucru va fi o garanþie cã
minoritatea românilor din
fosta republicã a Iugoslaviei
va avea parte de toate
drepturile de care se bucurã
minoritãþile etnice din
România”. O prezentare
interactivã a fãcut ºi profe-
sorul Sorin Firea, cadru
didactic, originar din Valea
Timocului, care i-a antrenat
ºi pe elevii clasei a V-a B, de
la ªcoala Gimnazialã „Tra-
ian”, însoþiþi de prof. Danie-
la Toma.  Toate aceste
informaþii istorice s-au
împletit cu datele prezentate
de ministrul Cristian David,
care a dat speranþe celor
prezenþi cã existã posibilita-

Cristian David, ministrul delegat

Joi  seara, la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, a avut
loc cea de-a doua dezbatere din ca-
drul campaniei de cunoaºtere a româ-
nilor de peste Dunãre, intitulatã „În-
vaþã despre românii din Serbia”. Pro-
iectul se deruleazã pe parcursul unui
an de zile ºi prevede o serie de cur-
suri, dezbateri, mese rotunde ºi semi-
narii despre istoria, geografia, cultu-
ra, tradiþia, spiritualitatea ºi obiceiu-

rile românilor din Valea Timocului.
Sunt antrenate oficialitãþi din Româ-
nia ºi Serbia, reprezentanþi ai minis-
terelor de resort, profesori universi-
tari, studenþi, istorici ºi, nu în ultimul
rând, jurnaliºti, organizatori fiind Aso-
ciaþia Studenþilor Timoceni în parte-
neriat cu Biblioteca Judeþeanã “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, Consiliul
Judeþean Dolj ºi cotidianul regional
“Cuvântul Libertãþii”.  Tema care a

tea pe viitor a unei reîntregiri
a neamului românesc.

„Este un lucru extrem
de important sã-l simþim

aproape de noi
pe domnul ministru”

Aleksander Najdanovic,
preºedintele AST  i-a prezen-
tat ministrului Cristian
David, o serie de probleme
cu care se confruntã timoce-
nii, obstacolele pe care le
întâmpinã cei din Timoc doar
pentru cã îºi doresc sã
studieze în limba românã ºi
vor slujbe cu comunicare în
limba românã.  „Astãzi este o
zi importantã pentru noi,
studenþii timeoceni, pentru
cã ne-a onorat cu prezenþa
sa, domnul ministru Cristian
David. Este un lucru extrem
de important sã-l simþim
aproape de noi pe domnul
ministru pentru cã avem
mare nevoie de domnia sa.
Aºadar, având alãturi un
reprezentant al Guvernului
României, înseamnã cã þãrii-
mumã îi pasã de noi. În plus,
AST este singura asociaþie
de acest gen din þarã ºi este
una din cele mai puternice
asociaþii studenþeºti din
România. Este un lucru
încurajator. Pe 20 mai o sã
facem doi ani de la înfiinþare.
Ne mândrim cu cele peste
150 de activitãþi desfãºurate
în România ºi Valea Timocu-
lui. Cred cã suntem o asocia-
þie care ºi-a fãcut treaba. Cu
aceastã ocazie, vrem sã-l
invitãm pe domnul ministru

David sã ne viziteze ºi sediul
Asociaþiei, acesta fiinþând în
incinta Facultãþii de Medicinã
din Craiova. Mai sunt multe
de fãcut ºi acolo, dar cu
rãbdare ºi perseverenþã vom
realiza foarte multe lucruri. Îi
mulþumim pe aceastã cale ºi
lui Horaþiu Buzatu, consilier
la Ministerul Culturii  care
este alãturi de noi de mai
bine de 10 ani de zile”, a
precizat preºedintele studen-
þilor timoceni.

„Nu avem nevoie
de un campionat

de patriotism,
ci de o colaborare permanentã”

Prezent la aceastã confe-
rinþã “Învaþã despre românii
din Serbia”, organizatã la
Biblioteca Judeþeanã “Ale-
xandru ºi Aristia Aman” din
Craiova, Cristian David,
ministru delegat al Românilor
de Pretutindeni, a susþinut cã
cel mai important lucru
pentru românii din afara
graniþelor þãrii este unitatea.
Cât priveºte activitãþile
asociaþiilor care reprezintã
comunitãþile româneºti,
Cristian David a declarat cã
 „nu avem nevoie de un
campionat de patriotism, ci
de o colaborare permanentã”,
care sã aibã ca scop promo-
varea drepturilor minoritãþi-
lor româneºti. „Este foarte
importantã nu atât apropierea
fizicã, cât mai ales cea
sufleteascã. Practic, prezenþa
mea aici, nu face altceva
decât sã întãreascã o idee.
Este ºi ceva nou. Guvernul
României a înfiinþat o funcþie
de ministru delegat pentru
Românii de Pretutindeni,
lucru care subliniazã impor-
tanþa pe care noi o arãtãm
acestei legãturi de suflet ºi
conºtiinþã cum s-a spus
legatã de trunchiul comun al
identitãþii noastre culturale,
lingvistice ºi spirituale a
neamului românesc. Cu
siguranþã cã într-o ordine de
prioritãþi, pe primul loc vin
comunitãþile românilor din
zonele istorice ºi aici zona
Timocului, zona Voievodina,
ºi mai la Est, Basarabia ºi
Bucovina. Toate acestea
reprezintã comunitãþile de

suflet alãturi de care suntem
alãturi nu doar prin cuvinte,
ci ºi prin acþiune. Pentru cã
noi la nivelul acestui Depar-
tament susþinem proiectele
ce þin de menþinerea identitã-

þii culturale ºi lingvistice, ce
þin de conturarea unei
identitãþi naþionale, dar în
acelaºi timp facem lucrurile
cãtre protejarea, apãrarea ºi
promovarea drepturilor

Cristian David, ministru delegat al Românilor de Pretutindeni:

„Poporul român nu este separat
de Dunãre, el vine pe un trunchi
comun, pe o rãdãcinã comunã”

„Noi, împreunã, românii din Ro-
mânia, putem sã facem foarte mult
pentru a-i ajuta pe fraþii noºtri care
sunt în afara graniþelor. Acum, noi
avem o istorie comunã. Eu nu voi
insista asupra faptului cã Dunãrea
ne desparte, ci mai degrabã ea a brãz-
dat un spaþiu în care comunitãþile
româneºti în istorie au trãit împreu-
nã. Poporul român nu este separat
de Dunãre, el vine pe un trunchi

comun, pe o rãdãcinã co-
munã din istorie, care e ase-
menea despãrþirii Dunãrii la
vãrsare în braþe, dar  pãs-
treazã spiritul ºi identitatea
neamului românesc. Chiar
dacã sunt braþe, sunt bra-
þele care astãzi reprezintã
comunitãþile româneºti ºi
ele au un trunchi comun, o
origine comunã. Aceastã
istorie de la Dunãre trebu-
ie sã o cunoaºtem, sã o
preþuim ºi sã o ducem mai
departe. Mã bucur cã în
salã avem o punte între
generaþii. Sunt ºi oameni
mai în vârstã ceea ce dã

acestei întâlniri încãrcãtura academi-
cã, dar sunt ºi copii care vor rãmâne
cu ceva de la aceastã întâlnire, în mod
cert acest program implementat de
Asociaþia Studenþilor le va aduce ceva
special, pentru cã proiectul cãtre tineri
trebuie sã þinteascã, pentru cã ei tre-
buie sã fie cei care o sã ducã pe mai
departe elementele identitare ºi oriun-
de ne-am afla, toþi contribuim în menþi-
nerea vie a spiritului românesc”.
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trebui sã ne uneascã  Astfel
de punþi de legãturã identita-
re, asemenea celei create
între Craiova ºi Valea Timo-
cului ar trebui sã se creeze
pentru cã noi putem sã
facem mai mult ºi mai bine
pentru românii din afarã dacã

vom rãscoli conºtiinþa
noastrã naþionalã de aici”, a
subliniat ministrul David.

„S-a înþeles necesitatea
înfiinþãrii unui minister
care sã gestioneze

problemele românilor
de pretutindeni”

Horaþiu Buzatu, consilier la
Ministerul Culturii, prezent
de asemenea la acest eveni-
ment important a subliniat
faptul cã aceastã  întâlnire
este evident prilejuitã de
efortul studenþilor timoceni
ºi a cotidianului regional
Cuvântul Libertãþii. „Evident
nu este primul lor demers,
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pentru Românii de Pretutindeni:

fost dezbãtutã, „Istoria românilor din
Valea Timocului”, a reuºit sã antre-
neze sala ºi a rãmas în continuare un
subiect de discuþie. Luna trecutã, în
acelaºi cadru, s-a discutat despre lo-
calizarea românilor în Serbia, din
punct de vedere geografic. La eveni-
ment au participat Cristian David, mi-
nistru delegat pentru Românii de Pre-
tutindeni, Horaþiu Buzatu, consilier la
Ministerul Culturii ºi prof.univ.dr.

Bianca Predescu, reprezentând pe de
o parte, mediul universitar din Craio-
va, pe de altã parte, Baroul de Avo-
caþi Dolj, instituþie de prestigiu, impli-
catã în mai multe proiecte ale comu-
nitãþii locale. Au mai luat parte jurna-
liºti, directori de instituþii de culturã,
profesori, elevi ºi studenþi, precum ºi
reprezentanþi ai comunitãþii basarabe-
nilor, fiind prezentã ºi actriþa Alla Ce-
botari, originarã din Chiºinãu.

Pagini realizate de MARGA BULUGEAN

românilor indiferent unde
s-ar afla ei”, a subliniat
ministrul David.

Reuniunea de la Craiova,
punte de legãturã

Ministrul Cristian David a
mai spus cã cei care au cea
mai mare nevoie de noi sunt
bineînþeles românii din
comunitãþile istorice. „Mâine
(n.r vineri 5 aprilie) voi fi în
regiunea Timocului unde mã
voi întâlni cu reprezentanþi ai
comunitãþilor de acolo, iar
sâmbãtã, 6 aprilie, voi lua
parte alãturi de domnul
Andrei Marga, directorul
Institutului Cultural Român la
Congresul Jurnaliºtilor
Români din Strãinãtate, care
nu întâmplãtor se desfãºoarã
în Valea Timocului. ªi vor fi
acolo peste 100 de jurnaliºti
din întreaga lumea, care
gândesc ºi simt româneºte.
Acum perspectiva istoricã
rãmâne ca subiect predilect
profesorilor de istorie, a
cercetãtorilor ºi eu mai
degrabã aº acoperi zona
politicã, cu toate cã suntem
într-o încãpere încãrcatã de
culturã ºi de  istorie. Tot
ceea ce ne înconjoarã ne
marcheazã, ne îmbogãþeºte
spiritual. Faptul cã reuniunea
aceasta are loc la Craiova,
pot sã spun cã are o semnifi-
caþie în plus, adicã creazã o
punte de legãturã. Ceea ce se
întâmplã cu românii timoceni
ºi ceea ce se întâmplã la
Craiova, la Iaºi...oriunde, ar

nici ultimul, dar mã bucur sã
constat cã îºi gãsesc energii-
le, astfel încât aceste întâl-
niri sã fie pozitive. Aº vrea
totodatã sã-l completez pe
domnul ministru Cristian
David ºi sã spun cã este
pentru prima datã când acest

minister se regãseºte ºi este
pentru prima datã când un
ministru este cu drepturi
pline  membru al Guvernului.
Acest lucru scoate în eviden-
þã, cã în sfârºit, s-a înþeles
necesitatea înfiinþãrii unui
minister care sã gestioneze
problemele Românilor de
Pretutindeni, care sunt, aºa
cum bine se ºtie de mai
multe categorii. Cea mai
importantã categorie este cea
a românilor care se aflã în
afara graniþelor României ºi
asta pentru cã la un moment
dat, aºa s-au trasat graniþele.
ªi în situaþia asta se gãsesc
nu doar românii din Timoc,
nu doar românii din Basara-
bia, existã comunitãþi ºi în
Ucraina, ºi în Bulgaria ºi nu
vã spun o noutate dar existã
comunitãþi româneºti ºi în
Elveþia. Aºadar importanþa pe
care o are acest minister este
foarte mare, dar nu vreau sã
subliniez doar importanþa pe
care o are, ci ºi responsabili-
tatea pe care ºi-a asumat-o”,
a subliniat Horaþiu Buzatu, un
prieten de suflet al românilor
din Timoc.

„Atunci am cunoscut
un popor dârz”

Prof.univ.dr. Bianca
Predescu  a subliniat ideea cã
dintotdeauna Dunãrea i-a unit
pe români ºi nu i-a despãrþit.
Totodatã prof.univ.dr. Bianca
Predescu a mai spus cã

încearcã sã facã faþã unei
provocãri lansate de un
jurnalist din Craiova, care
doar i-a cerut sã afle câte
ceva despre românii din
Timoc. „Specialitatea mea ca
profesor universitar este
Dreptul Uniunii Europene ºi
Dreptul Internaþional Privat,
dar este adevãrat cã îmi place
foarte mult istoria ºi aºa cum
ºi voi dragi copii veþi înþelege
mai târziu, istoria este scrisã
de fiecare aºa cum a înþeles-o
el la un moment dat. În anul
1978, pentru cã exista o
convenþie cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean, se fãcea un
schimb între Craiova ºi
Belgrad, condiþii în care noi,
elevii din Craiova, puteam sã
cunoaºtem o parte a fostei
Iugoslavii. Atunci am cunos-
cut un popor dârz, mândru ºi
cred cã de aici vine ºi situaþia
particularã a românilor din
Timoc”, a spus prof.univ.dr.
Bianca Predescu.

„În Timoc trãiesc
trei categorii...”

O observaþie interesantã a
fost fãcutã de cãtre preºe-

Cu toþii trebuie sã facem efor-
turi. Având la bazã câteva lucruri
comune : limba pe care o vorbim ºi
unii ºi alþii, biserica, pentru cã po-
porul român este în majoritatea sa
ortodox, la fel ca ºi românii de la
sud de Dunãre, fie cã îi gãsim în

Horaþiu Buzatu, consilier la Ministerul Culturii:

„Biserica are la rândul
sãu o importanþã covârºitoare”

Serbia, fie cã îi gãsim în Bulgaria.
Biserica are la rândul sãu o impor-
tanþã covârºitoare. Învãþãmântul în
limba materã este extrem de impor-
tant ºi din aceastã perspectivã este
de apreciat ºi mai mult efortul pe
care-l fac studenþii din Timoc.

„Dupã 1990, am aflat cã în cãrþile
de Istorie predate în Turcia stã scris
cã dacã Imperiul Otoman nu ar fi
existat, noi nu am fi avut soarta pe
care o cunoaºtem, pentru cã ei, adi-
cã Imperiul Otoman ar fi fost o pa-
vãzã împotriva altor mari puteri, cum
ar fi Imperiul Þarist ºi mai târziu Im-
periul Austro-Ungar. Când ne pre-
gãteam de intrarea noastrã în Uniu-
nea Europeanã, mai precis, dupã
2000, statele din vestul Europei au
aflat la început ºi mai târziu au înþe-
les, cã românii au împiedicat secole-
le de-a rândul ca alte popoare, ve-
nind din Est sã  ajungã în inima Eu-
ropei, la Roma, la Viena, la Paris. Este

Prof.univ.dr Bianca Predescu:

„Este bine cã, între timp,
au acceptat ºi ei istoria noastrã,

aºa cum ne-am scris-o noi”
bine cã între timp au acceptat ºi ei
istoria noastrã aºa cum ne-am scris-
o noi. Vãzând ºi eu ca ºi dumnea-
voastrã care este situaþia românilor
din Timoc, mi-am pus întrebarea : De
ce ?! Eu, pentru astãzi, nu am pregã-
tit propriu-zis un studiu privind în-
treaga evoluþie a românilor din Timoc,
ci am încercat, bazându-mã în primul
rând pe o lucrare scrisã de istoricul
Gheorghe Zbuchea, intitulatã „Cei
mai oropsiþi dintre fraþii de lângã noi,
românii timoceni”, apãrutã în 1998,
în „Dosarele Istoriei” cât ºi din alte
surse istorice, am încercat sã-mi rãs-
pund astãzi  de ce  aceasta este si-
tuaþia românilor din Timoc ?!”

dintele Asociaþiei Forumm
pentru Culturã ºi Identitate,
de la Dr. Tr. Severin, repre-
zentatã prin preºedintele ei,
Romeo Crîºmaru, care a
spus cã în Timoc trãiesc trei
categorii de oameni ºi anume
români, vlahi ºi paradoxal,
unii se denumesc români-
vlahi. A avut o intervenþie
consistentã ºi directorul
Revistei Ramuri, Dan Lupes-
cu, un jurnalist de marcã al
comunitãþii noastre care le-a
sugerat reprezentanþilor
Guvernului României cã ar fi
bine sã existe un minister
separat care sã se ocupe de
românii de dincolo, nu doar
un ministru delegat. „În
Craiova de problema români-
lor din diaspora se ocupã cu
consecvenþã trei mijloace de
presã: cotidianul regional
Cuvântul Libertãþii, revista
Ramuri care îºi dedicã peste
20 de pagini românilor din
afara graniþelor ºi nu în
ultimul rând postul naþional
de televiziune TVR, respectiv
TVR Craiova”, a subliniat
Dan Lupescu, directorul
revistei Ramuri.
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Prof. univ. dr. Ion Roºcules-
cu s-a nãscut pe 5 aprilie 1923,
în comuna Greceºti, judeþul Dolj.
Dupã absolvirea Facultãþii de Me-
dicinã din Bucureºti, s-a format
ca anatomopatolog la ºcoala de
anatomie patologicã bucureºtea-
nã a profesorului Emil C. Crã-
ciun ºi la Institutul de Speciali-
zare ºi Perfecþionare Bucureºti.
A parcurs toate treptele ierarhiei
profesionale, câºtigând fiecare
grad prin concurs de la medic se-
cundar în 1952, medic specialist
în anul 1957 ºi medic primar în
1962. Ca o dovadã a devotamen-
tului pe care tot timpul l-a purtat
pentru locurile natale, în 1952 a
refuzat sã rãmânã la Bucureºti ºi
s-a întors la Craiova pentru a în-
fiinþa aici primul laborator de ana-
tomie patologicã, într-o perioa-
dã în care în care în toatã Olte-
nia activa un singur medic legist.

Contribuþie la înfiinþarea
Facultãþii de Medicinã din

Craiova
Tot prof. Roºculescu se numã-

rã printre medicii care au fãcut
lobby pentru înfiinþarea la Craio-
va a Facultãþii de Medicinã. ªi-a
început cariera didacticã univer-
sitarã ca ºef de lucrãri, devenind
apoi conferenþiar, în 1973, ºi pro-
fesor în 1991. Tot din 1991 a fost
atestat ºi conducãtor de doctorat.
A fost membru în consiliile de
conducere ale unor societãþi ºtiin-
þifice naþionale, precum Societa-
tea Românã de Morfologie Nor-
malã ºi Patologicã (1956), Socie-
tatea de Patologie Comparatã din
România (1964), Societatea de
Histochimie ºi Citochimie (1973)
ºi Societatea Naþionalã de Onco-
logie. A fost, de asemenea, din
anul 1967, membru corespondent

al Societãþii Franceze de Patolo-
gie Comparatã din Paris. A fãcut
parte din colegiul de redacþie al
„Revistei de Morfologie Normalã
ºi Patologicã”, din 1956, iar apoi
membru în Comitetul Consultativ
al Revistei „Revue Roumaine de
Morphologie et d’Embriologie” a
Academiei de ªtiinþe Medicale.

Peste 260 de lucrãri ºtiinþifice,
în aproape jumãtate
de veac de carierã

Doctorul craiovean are o bo-
gatã activitate ºtiinþificã, fiind au-
torul a peste 260 de lucrãri ºtiin-
þifice privind patologia tumoralã
a glandei mamare, tumorile co-
pilului sau patologia tumoralã a
aparatului genital feminin, pre-
zentate la diferite simpozioane,
manifestãri ºtiinþifice, congrese
medicale din þarã ºi strãinãtate,
dintre care 60 de lucrãri au fost
publicate în „Revista de Morfo-
logie Normalã ºi Patologicã” ºi în
alte reviste de specialitate.

De-a lungul timpului a fost rãs-
plãtit cu diplome ºi medalii, dintre
care „Evidenþiat în Munca Medi-
co-Sanitarã” (1953), Medalia „Me-
ritul Sanitar” (1971), Diploma de

„Profesor de Onoare” UMF Cra-
iova (1997), Diploma de Excelen-
þã depusã în scopul ocrotirii sãnã-
tãþii populaþiei din România, CMR
(2002), Diploma de Onoare a So-
cietãþii de Chirurgie ºi Ortopedie
Pediatricã din România pentru ac-
tivitatea desfãºuratã în sprijinul
copiilor care suferã ºi sperã, Di-
ploma de Onoare pentru în-
treaga activitate didacticã ºi
ºtiinþificã MEC (2003).

Diplomã de excelenþã
din partea UMF Craiova

În semn de mulþumire
pentru contribuþia adusã la
dezvoltarea ºcolii craiovene
de medicinã, ieri, reprezen-
tanþii Universitãþii de Medi-
cinã ºi Farmacie (UMF) din
Craiova i-au acordat prof.
Roºculescu o Diplomã de
Excelenþã chiar la împlinirea
vârstei de 90 de ani.

Rectorul, prof. univ. dr.
Ion Rogoveanu, a prezentat
cadrelor universitare de la
UMF Craiova activitatea pro-
digioasã de aproape jumãta-
te de veac a profesorului Ion
Roºculescu. Apoi, împreunã

cu preºedintele Senatului univer-
sitar, Tudorel Ciurea, i-au oferit
prof. dr. Ion Roºculescu diploma
de excelenþã pentru „aportul la în-
fiinþarea ºi dezvoltarea Facultãþii
de Medicinã din Craiova, pentru
întreaga activitatea didacticã ºi
profesionalã în folosul comunitã-
þii, pentru ºtiinþã ºi progres”.

Pionierul anatomiei patologice oltene, cel care
a înfiinþat în anii ’50 primul laborator de anato-
mie patologicã la Craiova, prof. univ. dr. Ion T.
Roºculescu ºi-a dedicat întreaga viaþã dezvol-

tãrii medicinei. În semn de recunoºtinþã, ieri a
fost sãrbãtorit, de studenþii ºi profesorii de la
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova la împlinirea vârstei de 90 de ani.

Prof. univ. dr. Ion Roºculescu,
o viaþã în slujba Medicinei

Sãrbãtoritã anual încã din 1950, Ziua
Mondialã a Sãnãtãþii evidenþiazã proble-
mele majore de sãnãtate publicã la nivel
global. Dacã urmãrim statisticile din
domeniu, nu este de mirare faptul cã
pentru anul acesta s-a ales ca temã
hipertensiunea arterialã (HTA). Consideratã
de unii „boala secolului”, hipertensiunea
arterialã reprezintã una dintre cele mai
serioase probleme ale societãþii moderne.
Ceea ce o face ºi mai periculoasã este lipsa
simptomelor specifice, de unde ºi denumi-
rea de „ucigaºul tãcut”. HTA constituie un
factor de risc major pentru creier, acci-
dente vasculare sau atacuri ischemice
tranzitorii, inimã,  anginã, infarct de
miocard, insuficienþã cardiacã ºi alte boli

cardiace, boli renale ºi diabet zaharat.
Hipertensiunea arterialã este o problemã

care afecteazã o pãtrime din populaþia
mondialã. Potrivit datelor oficiale, 6% din
decesele înregistrate la nivel global sunt
atribuite acestei maladii. Nici în România
situaþia nu este încurajatoare, existând o
prevalenþã de 44,92%. Numai în judeþul
Dolj, anul trecut s-au înregistrat 2.383 de
decese cauzate direct de HTA, au fost
luate în evidenþã 5.256 de cazuri noi ºi alþi
69.769 de bolnavi sunt în continuare
supravegheaþi.

Tensiunea ºi glicemia, la control
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj,

împreunã cu partenerii locali, Asociaþii ºi

Organizaþii Neguvernamentale, dar ºi
instituþii publice, au organizat o serie de
activitãþi în aceastã perioadã în scopul
promovãrii unor modele ºi comportamente
sãnãtoase privind relaþia dintre stilul de
viaþã ºi tensiunea arterialã. Sãptãmâna
aceasta au avut loc întâlniri ºi discuþii
interactive cu elevi ºi profesori în cadrul
Programului „ªcoala altfel”. Au fost
distribuite materiale informative. Partenerii
acestei acþiuni au fost mai multe unitãþi
ºcolare din judeþ, cabinete medicale
ºcolare ºi Crucea Roºie, filiala Dolj.

De asemenea, duminicã, 7 aprilie a.c., la

ora 11.00, va avea loc o campanie de
mãsurare a tensiunii ºi glicemiei, vor fi
distribuire de materiale informative, ºi vor
avea loc discuþii interactive în cadrul
Clubului de sãnãtate organizat de „Asocia-
þia pentru Sãnãtatea ºi Educaþia Fami-
liei”  la sediul din strada „Mitropolit
Firmilian” nr.18 Craiova. Tot duminicã,
dar de la ora 13.00, se va desfãºura un
trainning cu tema „Tensiunea arterialã ºi
bolile cardiovasculare” organizat de
voluntari ai Societãþii Studenþilor Farma-
ciºti din Craiova la sediul facultãþii de
Farmacie, strada „Petru Rareº” nr. 4.

Ziua Mondialã a Sãnãtãþii, sãrbãtoritã anual pe data de 7 aprilie,
are ca temã anul acesta hipertensiunea arterialã. Promovând sloga-
nul „Sub presiune – Eliminã-þi riscul de infarct miocardic ºi accident
cerebral – verificã-þi tensiunea arterialã!”, specialiºtii încearcã sã
sensibilizeze populaþia, avertizând asupra riscurilor pe care le pre-
supune aceastã boalã. Cu aceastã ocazie, medicii oferã craiovenilor
posibilitatea sã-ºi testeze gratuit sãnãtatea.

Ziua Mondialã a Sãnãtãþii, sãrbãtoritã cu analize gratuiteZiua Mondialã a Sãnãtãþii, sãrbãtoritã cu analize gratuiteZiua Mondialã a Sãnãtãþii, sãrbãtoritã cu analize gratuiteZiua Mondialã a Sãnãtãþii, sãrbãtoritã cu analize gratuiteZiua Mondialã a Sãnãtãþii, sãrbãtoritã cu analize gratuite
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Ana-Maria Constantinescu s-a
născut la 18 noiembrie 1985, a ab-
solvit cursurile Colegiul Naţional
„Elena Cuza” (2004), apoi pe cele
ale Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii din Craiova (2008),
urmate de un master în Drept co-
munitar în cadrul aceleiaşi instituţii
de învăţământ superior (2010).

De ieri, Ana-Maria Constanti-
nescu s-a prezentat la noul loc de
muncă, unde am şi găsit-o după-
amiază. «Sperăm să demarăm cât
mai multe proiecte de-acum înain-
te. Până acum despre Casa de Cul-
tură „Traian Demetrescu” nu s-a

Ana-Maria Constantinescu, manager interimar
la Casa de Cultură „Traian Demetrescu”

După ce, la începutul săptămânii,  a dese mnat
managerul interimar la Teatrul pentru Copii şi
Tine ret „Colibri”, în persoana Adrianei Te odo-
rescu – teatrolog şi fost  secre tar literar în ca-
drul instituţiei –, ieri Primăria Craiova a anun-
ţat cine va ocupa, pentru o vreme,  funcţia de
conducere la Casa de Cultură „Traian Demetres-

cu”. Este vorba despre Ana-Maria Constantines-
cu (27 de ani), de  anul trecut consilier personal
al primarului Craiovei,  Lia Olguţa Vasilescu.
Considerând că, până acum, instituţia „nu a avut
o activitate  foarte intensă la nive l de munici-
piu”, noul manager îşi propune „foarte multe
proiecte interesante”.

auzit mai nimic şi atunci rectificăm
această situaţie. Şi o să vedeţi că
pe viitor o să apară foarte multe
proiecte noi şi foarte interesante»,
a declarat aceasta.

Funcţiile de conducere la Tea-
trul pentru Copii şi Tineret „Colibri”
şi la Casa de Cultură „Traian De-
metrescu” au rămas vacante după
ce comisiile de evaluare a activităţii
nu le-au acordat managerilor note
de trecere, recomandând rezilierea
contractelor acestora. Doina Rodi-
ca Berceanu a primit nota 6,24 , iar
Alexandru Stuparu a fost notat cu
6,48. Fostul manager al Casei de

Cultură lucra în cadrul instituţiei din
anul 1998, ca referent cultural, din
2000 trecând pe funcţia de direc-
tor, pe care a ocupat-o până în urmă
cu câteva zile.

Ambele c omisii de evaluare
anuală a managementului pentru
cele două instituţii publice de cul-
tură i-au avut în componenţă pe
consilierul local Socoteanu Răzvan
Florentin şi, ca specialişti în do-
meniu, pe Antoniu Zamfir – mana-
gerul Teatrului Liric „Elena Teodo-
rini” şi Vlad Drăgulescu – mana-
gerul Filarmonicii „Oltenia”.

MAGDA BRATU

„Să învăţăm oraşul să fie curat!”
– acesta a fost mesajul pe care cei
peste 800 de elevi ai şcolii l-au ros-
tit celor pe care i-au întâlnit în cale,
înmânându-le şi câte un bileţel pe
care era tipărit acelaşi îndemn. Pri-
mind fluturaşii, oamenii au zâmbit
şi i-au felicitat pe micuţii voluntari,
care au mers apoi mai departe,
mărşăluind voioşi, în coloane, pe
trotuarele de pe Calea Bucureşti. Nu
au lipsit nici cei de la clasele mai
mari, care au venit şi ei în urmă,
purtând pancarte în care îi atenţio-
nau, de asemenea, pe craioveni că
trebuie să aibă grijă ca oraşul să fie
curat, fără hârtii şi alte gunoaie pe
care le vedem aruncate la tot pasul.

Elevii au împărţit
câteva sute de fluturaşi

Directorul Şcolii Gimnaziale
„Gheorghe Ţiţeica” din Craiova,
Camelia Buzatu, a explicat că este
vorba despre o campanie de su-
flet a elevilor la care participă toate
clasele – ş i cele mici, ş i cele mari
–, scopul activităţii fiind acela de
îmbunătăţire a calităţii mediului.
„Am pornit de la observaţia că

Înarmaţi cu fluturaşi,
pancarte şi baloane, elevii
de la Şcoala Gimnazială
„Gheorghe Ţiţeica” din
Craiova au mers, ieri, pe
străzile din jurul şcolii lor
pentru a-i atenţiona pe co-
piii de vârsta lor, dar şi pe
cei maturi, că este nece-
sar să păstreze oraşul cu-
rat. Pentru a-i convinge că
hârtiile nu se aruncă, vo-
luntarii şi-au confecţionat
costume eco, îmbrăcând
pelerine şi coifuri din ma-
culatură reciclată şi picta-
tă în acuarele.

există o oarecare indisciplină cu
privire la protejarea mediului, la
păstrarea c urăţeniei în clase ş i în
curtea şcolii. Ca atare, am găsit
de cuviinţă c ă trebuie să îi edu-
căm şi pe c opii, dar şi pe părinţi,
chiar şi pe locuitorii din cartier.
De aceea, acţiunea e privită c a un
fel de campanie pentru curăţenia
oraşului. Avem fluturaşi şi i-am

învăţat pe copii să spună mesajul
nostru şi să le dea locuitorilor Cra-
iovei aceste bileţele”, a mărturisit
directoarea Camelia Buzatu.

Copiii au mers încolonaţi
pe mai multe străzi

Copiii au plecat chiar de pe tere-
nul de sport al şcolii, unde s-au
strâns cu toţii şi s-au îmbrăcat în

costume eco pe care şi le-au con-
fecţionat singuri din hârtie reciclată
şi colorată în acuarelă. Traseul a
fost întocmit în aşa fel încât să poată
să-l parcurgă într-o oră (au pornit
în marş la ora 10.00) şi să străbată
străzile din jurul şcolii lor. Au mers
pe Calea Bucureşti, apoi pe strada
„Fraţii Goleşti”, pe strada „Vasile
Alecsandri” şi strada „Buciumului”,
întorcându-se la şcoală pentru a tra-
ge concluziile. „Am vrut să facem
o ecologizare în cartier, dar am ob-
servat că sunt foarte multe gunoa-
ie, copiii noştri sunt totuşi mici şi
nu mi s-a părut că ar fi o idee foar-
te bună. Şi atunci ne-am gândit că
trebuie să facem ceva ca să nu mai
fie astfel de gunoaie printre blocuri”,
a mai spus directorul şcolii.

Şcoala „Gheorghe Ţiţeica”,
campioană la voluntariat

Activitatea a făcut parte din pro-
gramul „Să ştii mai mult, să fii mai

bun!”, pe care Şcoala Gimnazială
„Gheorghe Ţiţeica” din Craiova îl
desfăşoară începând cu anul trecut,
atunci când a avut loc şi prima edi-
ţie a acestei campanii. „Anul trecut
acţiunea a fost mult mai largă, s-a
intitulat „Să respirăm aer curat”.
Am plecat tot pe traseu prestabilit,
dar s-a mers până în centrul Craio-
vei, unde a fost realizat un flash
mob. Anul acesta am organizat ceva
mai modest, dar copiii noştri s-au
implicat parcă şi mai mult, sunt
foarte entuziasmaţi de acţiune, le
place să se implice”, a dezvăluit
managerul şcolii din detaliile de or-
ganizare a ediţiei actuale. De altfel,
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţi-
ţeica” este printre şcolile craiovene
cu cele mai bune rezultate şcolare
şi care îşi dau silinţa să îi implice pe
elevi în cât mai multe activităţi de
voluntariat, cea de vineri fiind doar
un exemplu.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Came lia Buzatu
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Elevii Colegiului Naþional “Carol I”
din Craiova au organizat ieri un marº
anti-violenþã în cadrul programului
„ªcoala altfel”. Profesorii au fost cei
care au încurajat iniþiativa copiilor de
a aduce în faþa oamenilor ideea de a
fi împotriva violenþei în ºcoli ºi consu-
mului de droguri. “Este un marº în tã-
cere anti-violenþã. Ca dascãli, în ºcoa-
lã ne confruntãm cu astfel de situaþii.
Dorim sã transmitem mesajul nostru
tuturor profesorilor ºi copiilor din þarã.
Acþiunea face parte dintr-o serie de
manifestaþii pe care le-am organizat
în cadrul sãptãmânii ªcoala altfel”, a
spus Mihaela Ristea, învãþãtor.

Marº împotrivaMarº împotrivaMarº împotrivaMarº împotrivaMarº împotriva
violenþei în centrulviolenþei în centrulviolenþei în centrulviolenþei în centrulviolenþei în centrul

CraioveiCraioveiCraioveiCraioveiCraiovei
La rândul lor, copiii spun cã, deºi în

ºcoala în care învaþã nu au fost foar-
te multe incidente violente, au auzit
despre ceea ce se întâmplã în alte
ºcoli, motiv pentru care au dorit sã
transmitã un mesaj care sã implice
în t reaga  soc ie ta te .  “Desfãºurãm
aceastã acþiune pentru cã suntem îm-
potriva violenþei ºi a consumului de
droguri. Vrem sã le transmitem tutu-
ror oamenilor cã trebuie sã se gân-
deascã de douã ori înainte sã acþione-
ze cu violenþã sau sã îºi distrugã viaþa
consumând droguri”, a spus Nicolae
Bãdicã, elev în clasa a VII-a la Cole-
giul “Carol I” din Craiova.

Elevii din învãþãmântul
preuniversitar ºi preºcolarii au
intrat de astãzi în vacanþa de
primãvarã, urmând sã se
întoarce la cursuri luni, 15
aprilie. Anul ºcolar se va
încheia în data de 21 iunie,
potrivit calendarului anului
ºcolar 2012-2013 aprobat de
Ministerul Educaþiei Naþionale.
Vacanþa de varã va începe pe
22 iunie ºi se va încheia pe 15

Începe vacanþa de primãvarã!

Pentru anul universitar 2013-
2014 sunt prevãzute 62.400 de
granturi pentru studiile de licenþã,
iar la master 35.600, se aratã într-
un proiect de hotãrâre de guvern
postat pe site-ul Ministerului Edu-
caþiei. Potrivit Ministerului Educa-
þiei, cifrele de ºcolarizare pen-
tru aceastã toamnã vor rãmâ-
ne identice cu cele de anul
trecut. Astfel, conform pro-
iectului de HG privind apro-
barea cifrelor de ºcolariza-
re pentru învãþãmântul
preuniversitar ºi superior de
stat în anul ºcolar/universi-
tar se vor aloca pentru anul
universitar viitor 4.000 de
granturi de studiu la reziden-
þiat ºi 3.000 de granturi la
doctorat, care se vor aloca
pe bazã de competiþie.

Facultãþile craiovene stabi-

Selecþia candidaþilor la facultate
se face în urma unei evaluãri

lesc ºi în acest an dacã vor organi-
za admitere pe bazã de dosar sau
examen. Însã legea spune clar ca
selecþia candidaþilor sã fie fãcutã
în urma unor evaluãri. Astfel, po-
trivit Ordinului de Ministru 3.313/
2012, “instituþiile de învãþãmânt su-

perior organizeazã examene de
admitere pentru admiterea în fie-
care program ºi ciclu de studii uni-
versitare. Examenele de admite-
re se organizeazã pe baza meto-
dologiilor stabilite de fiecare insti-
tuþie de învãþãmânt superior în baza

autonomiei universitare, cu
respectarea prevederilor
legislaþiei în vigoare ºi ale
prezentului ordin”.

Universitatea din Cra-
iova pãstreazã examenul
de admitere pentru Facul-
tatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative. De ase-
menea, admitere dau ºi
cei care vor sã urmeze
specializãri vocaþionale –
teologie, teatru, muzicã,
educaþie fizicã ºi sport ºi
pedagogia învãþãmântului
preºcolar ºi primar.

septembrie, urmând ca pe data
de 16 septembrie sã debuteze
anul ºcolar 2013-2014.

Copiii vor mai avea ºi o
minivacanþã de Paºte între 1
ºi 6 mai. Semestrul al II-lea
se va încheia în data de 21
iunie, iar tezele se vor susþine
pânã la data de 25 mai.
Vacanþa de varã începe pe 22
iunie ºi se va termina pe 8
septembrie.

Cei interesaþi sã participe la aceas-
tã simulare se pot înscrie în perioada
8-18 aprilie 2013 la sediul din Craio-
va, strada „Petru Rareº” nr. 2, între
orele 10.00 – 14.00. Disciplinele de
concurs pentru specializãrile Medici-
nã ºi Medicinã dentarã sunt Biologie
(Anatomie ºi fiziologia omului) ºi, la
alegere, Chimie organicã sau Fizicã.
Pentru specializarea Farmacie – Chi-
mie organicã ºi, la alegere, Botanicã
sau Biologie (Anatomie ºi fiziologia
omului). Pentru specializãrile Moaºe,
Asistentã medicalã, Tehnicã Dentarã
ºi Balneo-fiziokinetoterapie ºi recupe-
rare: Biologie (Anat. si fiziol. omului).

Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova organi-
zeazã simulare a concursului de admitere la disciplinele de con-
curs pentru admiterea la specializãrile Medicinã, Medicinã den-
tarã, Farmacie, Moaºe, Asistenþã medicalã generalã, Tehnicã
Dentara ºi Balneo-fiziokinetoterapie ºi recuperare pentru un
numãr de 250 viitori candidaþi, în ordinea înscrierilor.

UMF Craiova a editat culegeri de tes-
te grilã pentru toate disciplinele de con-
curs, conþinând variantele corecte de
rãspuns. La redactarea testelor grilã s-
au avut în vedere toate manualele al-
ternative agreate de Ministerul Educa-
þiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

Susþinerea examenului va avea loc
pe 20 aprilie 2013, ora 10.00, urmând
ca repartiþia pe sãli a candidaþilor sa
fie afiºatã la avizierul instituþiei în ziua
premergãtoare examenului. Candida-
þii la examenul de simulare trebuie sã
achite o taxã de înscriere de 50 lei ºi
trebuie achitatã la secretariat în mo-
mentul înscrierii candidatului.

Simularea examenului de admitere la UMF Craiova
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„Le Monde” publicã, înce-
pând din 4 aprilie, revelaþiile des-
coperite prin operaþiunea „Of-
fshoreLeaks”, efectuatã în co-
mun de un consorþiu internaþio-
nal de jurnaliºti de investigaþie,
ICIJ, ºi 36 de media internaþio-
nalã. Aceastã investigaþie de
mare amploare a permis o bre-

ºã în secretele care caracteri-
zeazã paradisurile fiscale. ICIJ,
un consorþiu internaþional de jur-
naliºti de investigaþii, reprezintã
o iniþiativã a Center for public
integrity, cu sediul la Washing-
ton. El a pus mâna pe o mulþi-
me de informaþii furnizate de
foºti salariaþi a douã companii

de servicii financiare offshore,
Portcullis Trustnet ºi Common-
wealth Trust Limited: în total
peste 2,5 milioane de documente
(corespondenþã electronicã, co-
pii dupã acte de identitate, scri-
sori, etc). Pentru exploatarea
acestei bogãþii de date, destul de
rare prin complexitatea lor, ICIJ
a propus cotidianului „Le Mon-
de” ºi altor publicaþii un parte-
neriat ce presupunea unirea for-
þelor. Vor urma dezvãluiri teribi-
le. Astfel, în ediþia din 6 aprilie,
„Le Monde” va explica cum
BNP Paribas ºi Credit Agricole
au ajutat clienþii lor sã creeze
societãþi offshore. Numele lui
Jean Jaques Augie, trezorierul de
campanie al lui Francois Hollan-
de, a fost deja divulgat, el fiind
acþionar la douã societãþi offsho-
re din insulele Caiman. Adevã-
rata faþã a evaziunii fiscale fran-
ceze încã n-a fost arãtatã. În
Grecia, cotidianul „Ta Nea” a
publicat lista a 100 de societãþi
offshore greceºti, din care doar
4 sunt înregistrate la autoritãþile

fiscale. Guvernul grec a anunþat
deja investigarea conturilor aces-
tora. Dintre personalitãþile de
rang înalt care apar în baza de
date a ICIJ se aflã numele fiice-
lor preºedintelui Azerbaidjanului,
Ilham Aliyev, deþinãtoare a trei
societãþi create în 2008 Insulele
Virgine Britanice (paradis fiscal
în Antile). În 2003 ºi-a înfiinþat ºi
preºedintele o societate, pe nu-
mele sãu ºi al soþiei. Fostul mi-
nistru al Finanþelor din Mongo-
lia, Bayartsogt Sangajav, apare
ºi el în listã, dar ºi fiica cea mare
a fostului dictator filipinez Ferdi-
nand Marcos, Maria. Ministrul
german al Finanþelor, Wolfgang
Schauble, a salutat raportul pri-
vind paradisurile fiscale interna-
þionale, deºi, potrivit presei ger-
mane, nu puþini conaþionali se
gãsesc în acesta. Fiindcã rapor-
tul ICIJ acuzã marile bãnci in-
ternaþionale de a-ºi fi ajutat clien-
þii bogaþi sã aibã acces la servicii
offshore. Deutsche Bank a apã-
rat legalitatea acestui tip de ser-
vicii pentru clienþi.

OfOfOfOfOffshoreLeaks: culisele celei mai marifshoreLeaks: culisele celei mai marifshoreLeaks: culisele celei mai marifshoreLeaks: culisele celei mai marifshoreLeaks: culisele celei mai mari
cooperãri jurnalistice din istoriecooperãri jurnalistice din istoriecooperãri jurnalistice din istoriecooperãri jurnalistice din istoriecooperãri jurnalistice din istorie

Coreea de Nord a transportat o a
doua rachetã cu razã medie de acþiune
pe coasta de est ºi a instalat-o pe un
lansator de rachetã mobil, a anunþat ieri
agenþia sud-coreeanã Yonhap, citând un
oficial de rang înalt guvernamental de la
Seul. Ministerul Apãrãrii din Coreea de
Sud, care a confirmat joi instalarea de
cãtre Phenian a primei rachete pe
coasta de est, nu a fãcut comentarii cu
privire la aceastã nouã informaþie. „S-a
confirmat cã nord-coreenii au transpor-
tat cu trenul, la începutul sãptãmânii,

Coreea de Nord se declarã incapabilã sã asigure
secur i tatea mis iuni lor  d ip lomat ice

Justiþia este aceeaºi pentru toþi,
declara regele Spaniei, Juan Car-
los, în discursul de Anul Nou 2011,
cu câteva zile înainte de punerea
sub acuzare a ginerelui sãu, Inaki
Undargarin (foto), pentru deturna-
re prezumatã de fonduri publice.
Judecãtorul Jose Castro, care in-
strumenteazã afacerea din 2010,
a cerut miercuri, 3 aprilie, ca in-
fanta Cristina, ducesã de Palma
de Majorca ºi soþia lui Inaki Un-
dargarin, sã fie chematã pentru
mãrturie. Pentru prima datã, un
membru direct al familiei regale
spaniole va trebui sã rãspundã în
faþa justiþiei, la 27 aprilie a.c.. De
câteva luni, familia monarhicã se
aflã în centrul unor scandaluri ºi
controverse. Ancheta judiciarã în
cazul „Noos”, numele fundaþiei
non-profit condusã de Inaki Un-
dargarin între 2004 ºi 2006 ºi unde
infanta este membru al consiliului
de administraþie, ameninþã cea mai
înaltã instituþie a statului. Mai multe
e-mail-uri remise judecãtorului de

fostul asociat al gunerelui regelui
sunt mãrturie a utilizãrii prezuma-
te de cãtre Undargarin a unor con-
tracte cu bani publici. În acest
context, tot mai multe voci cer
abdicarea regelui în favoarea fiu-
lui sãu, prinþul Felipe, înainte de a
fi prea târziu. „Este cel mai bun
moment pentru abdicare. Prinþul
este popular, dar totul trebuie fã-
cut repede, înainte de a fi prea
murdar”, a declarat sociologul Fer-
min Bouza. „Dacã regele abdicã,
regenerarea monarhiei va fi posi-
bilã”, subliniazã politologul Fernan-
do Vallespi. Timp de 35 de ani,
cele douã partide mari, socialiºti
ºi conservatori (populari), au pro-
tejat monarhia, prevenind orice cri-
ticã. Dacã Undargarin ºi-a permis
sã acþioneze aºa cum a fãcut-o
este pentru cã a ºtiut cã monarhia
se bucurã de imunitate ºi impuni-
tate. Într-o þarã lovitã de crizã ºi o
ratã a ºomajului care afecteazã
26% din populaþia activã, astfel de
fapte nu pot fi trecute cu vede-

rea. Doar 50,1% dintre spanioli au
o pãrere favorabilã regelui, potri-
vit unui sondaj publicat în ianua-
rie. Cazul „Noos” nu este singu-
rul motiv pentru scãderea de po-
pularitate a regelui. Anul trecut,
Juan Carlos a participat la o vânã-
toare de elefanþi în Botsuana, în
plinã crizã economicã, motiv pen-
tru care a trebuit sã-ºi cearã scu-
ze. Recent, cotidianul „El Mundo”,
în numãrul din 31 martie, vorbeºte
despre faptul cã tatãl regelui Spa-
niei, Don Juan de Burbon, ar fi lã-

sat 375 milioane de pesetas la
moartea sa (2,25 milioane euro) în
trei conturi bancare din Elveþia. Pe
1 aprilie, toate partidele, exceptând
PP, au cerut în faþa Congresului
deputaþilor, explicaþii cu privire la
existenþa în continuare a acestor
conturi, dacã au fost raportate ºi
sunt taxate. Dupã 2012, un nou an
oribil îl aºteaptã pe rege. Fiul sãu,
prinþul Felipe, pãstreazã o popula-
ritate de peste 60%, pregãtindu-
se sã urce pe tron, dar regele, în
pofida presiunii, refuzã sã abdice.

Monarh ia  span io lã ,  î n  c r i zã

douã rachete (de tip) Musudan cu razã
medie de acþiune cãtre coasta de est ºi
le-au instalat pe vehicule echipate cu un
dispozitiv de lansare”, a declarat un
oficial de rang înalt citat de agenþie.
Racheta de tip Musudan ar avea o razã
de acþiune teoreticã de aproximativ
3.000 de kilometri, adicã ar avea capa-
citatea de a atinge Coreea de Sud ºi
Japonia. Totodatã, Coreea de Nord a
transmis cã, începând din 10 aprilie, nu
mai poate garanta securitatea misiunilor
diplomatice strãine de la Phenian,

pentru cã existã „riscul unui conflict”.
ªefii misiunilor diplomatice ale statelor
Uniunii Europene se vor reuni astãzi, la
Phenian, pentru a decide eventuala
retragere a personalului diplomatic.
Rusia, Cehia, Bulgaria ºi Marea Britanie
au fost invitate de Phenian sã analizeze
posibilitatea evacuãrii personalului
diplomatic din raþiuni de securitate. În
replicã, Coreea de Sud a mobilizat douã
nave militare dotate cu sisteme antira-
chetã, pe coastele de est ºi de vest ale
þãrii, informeazã BBC News online.

Clãdire prãbuºitã în India.
Cel puþin 29 de morþi

Cel puþin 29 de persoane,
majoritatea muncitori ºi membri ai
familiilor acestora, au fost ucise în
urma prãbuºirii unei clãdiri aflate
în construcþie la periferia oraºului
Bombay, în vestul Indiei, a anunþat
poliþia ieri. Imobilul de ºapte etaje
s-a prãbuºit joi seara ca un castel
de cãrþi, într-un morman de oþel ºi
moloz, care împiedica eforturile
salvatorilor de a cãuta supravie-
þuitori. Salvatorii au acþionat
toatã noaptea de joi spre vineri
pentru a înlãtura molozul ºi a
degaja supravieþuitori, care au
fost evacuaþi, ulterior, pe tãrgi
improvizate. Picioare ieºeau din
moloz într-o scenã macabrã. „Cel
puþin 29 de persoane au murit. Am
salvat alte aproximativ 60 de
persoane, dintre care unele sunt
rãnite”, a declarat K.P. Raghu-
vanshi, un reprezentant al poliþiei
în districtul Thane, la aproximativ
35 de kilometri de Bombay.

Scandal în parlamentul de
la Chiºinãu din cauza
judecãtorilor care deþin
ºi cetãþenia românã

Deputaþii de la Chiºinãu s-au
certat ieri din cauza judecãtori-
lor Curþii Constituþionale (CC)
care deþin ºi cetãþenia României,
dupã ce opoziþia comunistã i-a
acuzat pe aceºtia cã, prin
jurãmânt, sunt obligaþi sã fie
devotaþi statului român. Cearta
a început în momentul examinã-
rii candidaturii lui Aurel Bãieºu
în funcþia de judecãtor la CC. La
solicitarea comuniºtilor, acesta
a confirmat cã deþine ºi cetãþe-
nia românã, dar a declarat cã nu
existã nici o incompatibilitate
între jurãmântul depus la
redobândirea cetãþeniei române
ºi cel de judecãtor la Curte ºi cã
în activitatea sa se va conduce
dupã prevederile legislaþiei
Republicii Moldova. Partidul
Comuniºtilor a pãrãsit ºedinþa în
momentul votãrii candidaturii
acestuia. „Nu am putut fi
prezenþi la aceastã batjocurã
faþã de Constituþia þãrii ºi faþã
de Republica Moldova. Ce
înseamnã asta, din cei ºase
membri ai Curþii Constituþiona-
le, cinci deþin ºi cetãþenia
României? Nu înþelegem ale cui
interese vor fi asigurate de
aceastã Curte Constituþionalã”,
a declarat liderul comuniºtilor,
Vladimir Voronin.

Berlusconi propune
guvern de uniune
sau alegeri anticipate

Fostul premier italian Silvio
Berlusconi cere formarea unui
guvern de largã uniune cu
forþele de centru-stânga sau
organizarea de noi alegeri
parlamentare, scrie presa
italianã. „Este esenþial sã
formãm un guvern puternic ºi
stabil imediat”, a scris Berlus-
coni pe Twitter. „Dacã forþele de
centru-stânga vor continua sã
respingã apelurile pentru
formarea unei largi coaliþii,
trebuie sã revenim la urne”, a
continuat el. Nici una dintre
principalele forþe politice din
Italia - coaliþia de centru-
stânga, condusã de Pier Luigi
Bersani, coaliþia de dreapta,
condusã de Silvio Berlusconi, ºi
Miºcarea Cinci Stele, a lui
Beppe Grillo - nu au obþinut
majoritate în Parlament în urma
alegerilor legislative.
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CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secreta-
riat, administraþie. Tele-
fon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de ma-
teriale de construcþii, caut
loc de muncã în aceste
domenii. Telefon: 0351/
802.028.
Caut de lucru ca menajerã.
Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, nefu-
mãtoare, doresc sã îngri-
jesc copil (menaj) sau
bãtrâni. Telefon: 0771/
563.087.

URGENT VÂND GARSONI-
ERÃ PARTER, FILIAªI. TE-
LEFON: 0764/225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament, douã ca-
mere, semidecomandat,
Brazdã, 34.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0722/431.895;
0767/761.131.
Vând apartament în Braz-
da lui Novac – 4/4. Tele-
fon: 0754/533.807.
Vând apartament 2 came-
re, Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0762/307.962.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re decomandate. Zonã cen-
tralã (Ciufulici). Telefon:
0351/809.765.
Vând apartament 4 came-
re, Lãpuº sau schimb cu o
casã lângã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vilã Braniºte Mãnãstire. Te-
lefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp, pomi, în
Livezi, com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti. 4300
m2, pomi fructiferi, viþã-de-
vie. Telefon: 0768/710.866.

Vând casã cu etaj, pod, sub-
sol, construcþie solidã, zonã
centralã, Agronomie, 6 ca-
mere, 2 bãi, bucãtãrie, te-
ren 462 m2, garaj. Telefon:
0726/275.943.
Vând casã (105 mp) cu te-
ren (410 mp) în zona BRES-
TEI: 4 camere, utilitãþi, garaj
21 mp, centralã proprie.
TELEFON:  0760/611.651.
Schimb casa D+P 6 came-
re 2 holuri, 2 bãi, pivniþã te-
ren 1300 mp utilitãþi schimb
cu 2 apartamente. Telefon:
0761/824.947.
PARTICULAR, VÂND CASÃ
“REGALÃ” SUPERBÃ ÎN
COMUNA DIOªTI, 3 CA-
MERE ªI DEPENDINÞE:
BUCÃTÃRIE, BECI, MA-
GAZIE, GARAJ, PÃTUL,
CURTE 3400 MP, FÂNTÂ-
NÃ ÎN CURTE, APÃ CU-
RENTÃ, LA STRADÃ, LA
100 M DE DN 65 CRAIO-
VA – CARACAL. PREÞ NE-
GOCIABIL. TELEFON:
0722/33.66.34.
D+P, 6 camere, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300 mp anexe (3
camere cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.
Vând casã cu 5 camere,
baie, bucãtãrie, dependinþe,
Bãile Olãneºti, 45.000 euro,
negociabil. Telefon 0725/
505.440.
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 0786/982.529.

Vând în comuna Pleniþa,
Dolj douã case cu câte
douã camere fiecare, cu
antreu ºi beci, mobilate ºi
cu tot inventarul gospodã-
resc pentru douã familii,
apã, canal, baie, situate lân-
gã spitalul Pleniþa. Preþ total
40.000 lei. Telefon: 0230/
561.168.
Casã 4 camere, bucãtãrie,
baie, beci, suprafaþã 108
mp, teren 275 mp, gaze,
apã, încãlzire centralã,
Aleea 6 Brestei. Telefon:
0725/505.424.
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.

TERENURI
Loc de casã intravilan 17 ari,
comuna Mârºani, judeþul
Dolj. Telefon: 0755/740.029.
Schimb 450 m2 teren (cãp-
ºunãrie) între case, cu casã
la þarã în comunele înveci-
nate sau vând. Telefon:
0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora, “Belvedere”, împrej-
muit, lângã pãdure, toate uti-
litãþile instalate. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

Anunþul tãu!
Consiliul Local al comunei Ciupercenii Noi, judeþul
Dolj, oragnizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei
publice de inspector, grad profesional superior, cla-
sa I, Compartiment Investiþii ºi Achiziþii Publice, pe
duratã determinatã. Condiþii de participare: - Studii
superioare de lungã duratã; - Vechime în muncã, mi-
nim 9 ani. Concursul se organizeazã la sediul Primã-
riei Ciupercenii Noi, judeþul Dolj, strada Dunãrii, nr. 2,
în data de 22 aprilie 2013, ora 11.00 – proba scrisã ºi
în data de 24 aprilie 2013, ora 11.00 – interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se vor depune la sediul
primãriei pânã la data de 19 aprilie 2013, care trebuie
sã conþinã documentele prevãzute în HG nr. 611/2008.
Condiþiile de participare la concurs, bibliografia sta-
bilitã ºi alte relaþii suplimentare se pot obþine la se-
diul primãriei sau la telefon: 0251/321.002.
SC ENTIRE REAL ESTATE SOLUTIONS SRL reprezen-
tatã prin Buciu Alexandru Claudiu titular al proiectu-
lui „Desfiinþare construcþii existente (C1 pânã la C14)
ºi împrejmuire existentã. Construire imobil parter cu
funcþiunea de magazin retail, realizare parcãri supra-
terane, amenajarea incintei cu spaþii verzi plantate,
alei carosabile ºi pietonale, amplasare semnale pu-
blicitare, împrejmuire teren ºi organizare de ºantier-
”(execuþia unui centru comercial “LIDL”) anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii adecvate,  în ca-
drul procedurilor de evaluare a impactului asupra me-
diului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul „Des-
fiinþare construcþii existente (C1 pânã la C14) ºi îm-
prejmuire existentã. Construire imobil parter cu func-
þiunea de magazin retail, realizare parcãri supratera-
ne, amenajarea incintei cu spaþii verzi plantate, alei
carosabile ºi pietonale, amplasare semnale publicita-
re, împrejmuire teren ºi organizare de ºantier” (execu-
þia unui centru comercial “LIDL”) propus a fi ampla-
sat în Municipiul Craiova, str. Maramureº, nr. 4, jude-
þul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul  Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 0800-
1630 ºi vineri între orele  0800- 1400, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare  în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã la data de 10.04.2013

Anunþ Procedurã Închiriere

Având ca obiect închirierea prin licitaþie publicã, pe o perioadã de 3 ani, a
chioºcurilor cu nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 ºi nr. 8, care aparþin domeniului public al
municipiului Craiova, situate în Craiova, Parcul Tineretului.

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, fax ale autoritãþii con-
tractante: Primãria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A. I. Cuza, nr. 7,
tel. 0251/411008; fax 0251/411008

2. Informaþii generale privind obiectul închirierii:
- chioºcurile cu nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, fiecare în suprafaþã utilã de 6 mp,

situate în Craiova, Parcul Tineretului.
3. Informaþii privind documentaþia de atribuire:

3.1. Documentaþia de atribuire se poate ridica de la sediul Primãriei Muni-
cipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1, Direcþia Patrimoniu, etaj 3, tel.0251/411008.

3.2. Costul unui exemplar al documentaþiei de atribuire este de 100 lei ºi
poate fi achitat în numerar la casieria Primãriei Municipiului Craiova sau prin
ordin de plata, cec, etc.

3.3. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 15.04.2012
4. Informaþii privind oferta:
4.1. Data limitã pentru pentru depunerea ofertelor: 29.04.2012, ora 10:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: La registratura Primãriei Muni-

cipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.
4.3.Numãrul de exemplare în care se depune oferta: conform Instrucþiunilor

de Elaborare a Ofertei din cadrul Documentaþiei de Atribuire.
5. Data ºi locul la care se va desfaºura ºedinþa publicã: 29.04.2013 ora 10:00

la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.
7. Data transmiterii anunþului pentru publicare: 6.04.2013

Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobilã ve-
che lemn masiv. Telefon:
0745/602.422.
Angajãm frizeriþã – coafezã.
Telefon: 0754/533.807.
Caut femeie internã pentru aju-
tor gospodãrie. Telefon: 0751/
016.612; 0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã
modelieri cu experienþã. Te-
lefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bãtrâ-
nã intern. Telefon: 0729/
951.222.

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

PRESTÃRI SERVICII
Frizeriþã tund doamne la
preþ redus, epilez. Telefon:
0770/972.810.
AMENAJÃRI CONSTRUC-
ÞII. Telefon: 0757/338.367.
EXECUTÃM dulgherii, înve-
litor toate tipurile de tablã,
curãþãm jgheaburi ºi repa-
rãm. Telefon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi asocia-
þii. Telefon: 0761/633.118;
0766/000.580.
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, ta-
rif 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 garsoni-
erã – Brazdã, bloc G5, etaj
6, Preþ 95.000 lei. Telefon:
0760/791.256.
Vând garsonierã zona Ciu-
percã, etaj 1. Telefon: 0723/
223.658.
Vând camerã cãmin Ba-
riera Vâlcii (SPIACT).
Telefon: 0251/328.244;
0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând camerã cãmin îmbu-
nãtãþitã, parchet, geam ter-
mopan, izolaþie interioarã.
Preþ 62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.
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VÂND teren agricol comasat.
Relaþii telefon:  0728/048.066.
Vând teren intravilan, 3500
mp, situat în Popoveni, cu 23
m deschidere la strada prin-
cipalã, cu toate facilitãþle ºi în
condiþii avantajoase. Telefon:
0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intravilan.
Telefon: 0762/090.223;
0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PASA-
RELA PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren intravilan 400
mp situat în Segarcea, stra-
da “Unirii” nr. 29F (în spate-
le liceului), cadastru ºi 3300
mp vie (parþial defriºatã) si-
tuatã pe linia mare în plai.
Telefon: 0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi pomi
fructiferi + casã bãtrâneas-
cã pentru demolare, cu ca-
dastru fãcut la 11 km de Cra-
iova – intravilan. Cedez
4200 m2  tren extravilan –
pentru reparaþii casã. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negocia-
bil. Telefon: 0351/170.504.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fiind
la stradã betonatã având
toate facilitãþile preþ convena-
bil. Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICI-
TÃRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
DE CÃTRE CONSILIULUI JUDEÞEAN DOLJ

Consiliul Judeþean Dolj anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere obþinere a acordului de mediu pentru
proiectul « Sistem de Management Integrat
al Deºeurilor în judeþul Dolj » propus a fi
amplasat în judeþul Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Consiliului Ju-
deþean Dolj din Craiova, str. Unirii nr. 19, în
zilele de luni pânã vineri, între orele 9-14.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Matiz, an fabricaþie
2003, unic proprietar, 113.600
km. Telefon: 0748/820.770.
Vând Volkswagen Golf VI cu-
loare alb, an fabricaþie 2010,
km 10.000, preþ 8.500 euro.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã în
Bulgaria, stare de funcþiona-
re, 700 euro, negociabil.
Telefon: 0769/682.917.
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, în-
matriculat România, 93000
km, full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon:
0765/130.964; 0768/
417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þuicã de 50 de grade,
15 lei/L. Telefon: 0745/
751.558.
Vând jaluzele verticale pen-
tru sufragerie, culoare porto-
caliu, preþ foarte bun. Tele-
fon: 0744/325.836; 0766/
656.844.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând faianþã micã albã – fa-
ianþã micã roz, negociabil.
Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat, te-
levizor color, frigider clasa A.
Telefon: 0742/884.839;
0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELEFON:
0731/989.215; 0251/
425.651.
Vând butelii aragaz pentru
voiaj, arcuri spirale pentru
suspensii dublurã la Merce-
des 190D, de epocã. Tele-
fon: 0251/598.518
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom, aparat
telefon-fax. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiuve-
tã cu picior (ciupercã), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând set 16 piese pentru
gãtit etajat, economic, ra-
pid, fãrã ulei. Cadou nuntã
deosebit. Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând grâu nou, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg. Tele-
fon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Mer-
cedes 190D, 1966. Telefon:
0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau bute-
lie, arzãtoare gaze sobã,
reductor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/2,5
grena – 60 lei; pãlãrie fetru
nr. 55 nouã – 60 lei; telefon
fix cu numere – 25 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
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 bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.

Vând cãmãºi naþionale. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gãuri
pt. Opel Astra F Caravan,
montate 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 drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burghierã
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 centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã caldã,
defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.

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, co-
voare, încãlzitor pe gaze,
instant apã pe gaze, haine
din piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã, dia-
metru 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
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
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.

Comuna Carpen, titular al proiectului:
„ÎMBUNÃTÃÞIREA ªI DEZVOLTAREA IN-
FRASTRUCTURII LEGATE DE DRUMURI-
LE AGRICOLE ªI DE EXPLOATAÞIE ÎN
COMUNA CARPEN, JUDEÞUL DOLJ”,

anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, pentru proiectul propus a fi ampla-

sat în Comuna Carpen, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-

tivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã

de internet: www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 13.04.2013.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

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

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
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-tine-
ret, 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
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 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 norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând 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.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin Craio-
viþa Nouã. Telefon: 0736/
429.876;  0758/937.083.

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, 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
Cumpãr convenabil baterie
maºinã 12V x 55 AH, ROM-
BAT sau MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablou mare peste
1,5 m, CAR CU BOI sau al-
tul mai mare ºi mai frumos.
Telefon: 0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.
Caut cumpãrãtor sau inves-
titor pentru o microfermã de
flori: trandafiri, zambile, fre-
zii ºi pepinierã pomi fructi-
feri, culturã de cãpºuni în
sere sau solarii. Telefon:
0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru închi-
riere sau transport de mãr-
furi diverse din judeþ sau
þarã. Posed Dacia papuc cu
2 locuri. Telefon: 0351/
430.880.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comercial
148 mp la demisol preta-
bil bar, discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau sã
cumpãr garsonierã – Braz-
dã în blocurile G4, G5, sau
G6. Telefon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de aparta-
ment decomandat, Brazda
lui Novac. Telefon: 0762/
267.631.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modifi-
cat în 4 camere, blocurile
K, strada Pãltiniº, parter,
acces 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 confortul,
250 euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

Salariat, 50 ani, singur, ne-
fumãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut ca-
merã cu chirie, preferabil la
casã, zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon: 0740/
895.691.

MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu vilã,
pensionar, sãnãtos, altruist,
caut partenerã compatibilã.
Telefon: 0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, nefumã-
tor, neconsumator de bãu-
turi alcoolice, caut doamnã
serioasã, fãrã obligaþii, apro-
piatã de vârstã. Telefon:
0740/895.691.
Alexandru, pensionar, vã-
duv, doresc doamnã vadu-
vã, vârstã 70-71 ani. Tele-
fon: 0784/984.085.
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Tele-
fon: 0747/072.472.

DIVERSE
Dorim sã construim un grup
de pelerinaj ºi excursii. Con-
tactaþi-ne la telefon: 0723/
692.884.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.

MEDICINÃ TRADIÞIONA-
LÃ CHINEZÃ! Trata-
ment: de prevenþie, cu-
rativ ºi de completare a
deficitului în organism
cu produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã pen-
tru familie. 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 pensi-
onar, doresc, contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
transport interurban pe
numele LIÞOIU VASILE.
Se declarã nulã.
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon: 0764/
292.916.
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BUNDESLIGA – ETAPA A XXVIII-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Hoffenheim
– Dusseldorf;

Sâmbãtã: Dortmund – Augsburg, M’glad-
bach – Furth, Leverkusen – Wolfsburg, Wer-
der – Schalke, Frankfurt – Bayern, Hamburg –
Freiburg;

Duminicã: Nurnberg – Mainz, Hannover –
Stuttgart.

1. Bayern 72 10. Hannov. 37
2. Dortm. 52 11. Nurnb. 35
3. Leverk. 48 12. Wolfsb. 32
4. Schalke 42 13. Stuttg. 32
5. Frankfurt 42 14. Werder 31
6. Mainz 39 15. Dussel. 29
7. Freiburg 39 16. Augsb. 24
8. M’bach 38 17. Hoffenh. 20
9. Hamburg 38 18. Furth 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXX-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Granada –
Betis;

Sâmbãtã: Sociedad – Malaga, Real M. –
Levante, Deportivo – Zaragoza, Barcelona –
Mallorca;

Duminicã: Celta – Rayo, Osasuna – Espa-
nyol, Getafe – Atletico, Valencia – Valladolid;

Luni: Sevilla – Bilbao.
1. Barcelona 75 11. Sevilla 38
2. Real M. 62 12. Espan. 36
3. Atletico 61 13. Vallad. 35
4. Sociedad 48 14. Bilbao 35
5. Malaga 47 15. Osasuna 31
6. Valencia 46 16. Granada 28
7. Betis 44 17. Zarag. 27
8. Getafe 43 18. Celta 24
9. Rayo 41 19. Mallorca 24
10. Levante 40 20. Deport. 23

LIGUE 1 – ETAPA A XXXI-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Marseille
– Bordeaux;

Sâmbãtã: Rennes – Paris SG, Nancy – Tro-
yes, Sochaux – Ajaccio, Montpellier – Valen-
ciennes, Bastia – Brest, Toulouse – Nice;

Duminicã: St’Etienne – Evian TG, Reims –
Lyon, Lille – Lorient.

1. Paris SG 61 11. Toulou. 41
2. Marseille 54 12. Valenc. 36
3. Lyon 53 13. Bastia 36
4. St’Etien. 50 14. Ajaccio 33
5. Lille 49 15. Evian 31
6. Nice 48 16. Reims 31
7. Montpel. 45 17. Sochaux 31
8. Lorient 44 18. Brest 29
9. Bordeaux 43 19. Nancy 27
10. Rennes 42 20. Troyes 25

SERIE A – ETAPA A XXXI-A

Sâmbãtã: Juventus – Pescara, Bologna –
Torino;

Duminicã: Fiorentina – Milan, Catania – Ca-
gliari, Udinese – Chievo, Sampdoria – Palermo,
Siena – Parma, Inter – Atalanta, Napoli – Genoa;

Luni: Roma – Lazio.
1. Juventus 68 11. Cagliari 38
2. Napoli 59 12. Bologna 36
3. Milan 57 13. Sampd. 36
4. Fiorentina 51 14. Torino 35
5. Inter 50 15. Chievo 35
6. Lazio 50 16. Atalanta 34
7. Roma 47 17. Genoa 27
8. Catania 45 18. Siena 26
9. Udinese 42 19. Palermo 24
10. Parma 38 20. Pescara 21

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXXII-A

Sâmbãtã: Reading – Southampton, Norwich
– Swansea, Stoke – Aston V., West Brom –
Arsenal;

Duminicã: Liverpool – West Ham, Totten-
ham – Everton, Chelsea – Sunderland,
Newcastle – Fulham, QPR – Wigan;

Luni: Man. United – Man. City.
1. United* 77 11. West H.* 36
2. City* 62 12. South. 34
3. Tottenh. 57 13. Stoke 34
4. Chelsea* 55 14. Norwich 34
5. Arsenal* 53 15. Newca. 33
6. Everton* 51 16. Sunderl. 31
7. Liverpool 48 17. Wigan* 30
8. West B. 44 18. A.Villa 30
9. Swansea 40 19. QPR 23
10. Fulham* 39 20. Reading 23

(*) – un meci mai puþin.

Sâmbãtã

Digi Sport 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: ACS Poli

Timiºoara – ASC Corona Braºov / 14:30 –
HOCHEI – Finala Campionatului Naþional
(meci 5): ASC Corona Fenestela Braºov – HSC
Miercurea Ciuc / 18:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor (semifinale, manºa tur): Ol-
tchim – Gyor / 19:30 – FOTBAL – Liga I:
Pandurii – Petrolul / 21:30 – FOTBAL – Liga
I: CFR Cluj – Dinamo.

Digi Sport 2
14:45 – FOTBAL – Camp. Angliei: Rea-

ding – Southampton / 17:00 – FOTBAL –
Camp. Angliei: West Brom – Arsenal / 19:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Real M. – Le-
vante / 21:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Sochaux – Ajaccio / 23:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Barcelona – Mallorca.

Digi Sport 3
16:15 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-

lor (semifinale, manºa tur): Larvik – Krim /
18:00 – MOTO GP – Marele Premiu al Qata-
rului / 21:15 – TENIS (F) – Turneul de la
Charleston (SUA): semifinale.

Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Juven-

tus – Pescara / 22:00 – TENIS – Cupa Davis:
SUA – Serbia (dublu).

Dolce Sport 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Delta Tul-

cea – CS Buftea / 21:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: Sochaux – Ajaccio.

TVR 2
10:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:

CSA Steaua – RCMUV Timiºoara / 15:00 –
TENIS – Cupa Davis: România – Olanda (du-
blu).

GSP TV
13:00 – FOTBAL – Camp. Rusiei: ÞSKA

Moscova – Volga Novgorod / 0:05 – FOT-

BAL – Camp. SUA: Columbus Crew – Phila-
delphia Union.

Sport.ro
19:00 – FOTBAL – Camp. Belgiei (play-

off): Standard Liege – Anderlecht Bruxelles /
21:00 – K1 – Gala de la Istanbul: Gokhan
Saki – Daniel Ghiþã.

Eurosport
13:00 – CURSE DE MAªINI – Auto GP

Marrakech (Maroc): prima cursã / 14:00 –
CURSE DE MAªINI – Seria Mondialã Re-
nault Monza (Italia): prima cursã / 16:45 –
CICLISM – Turul Þãrii Bascilor (Spania): eta-
pa a ºasea / 22:00 – SPORTURI DE CON-
TACT – Superkombat.

Eurosport 2
11:30 – FOTBAL – Camp. Australiei: Port

Adelaide – GWS Giants / 16:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Frankfurt – Bayern Mun-
chen / 19:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Hamburg – Freiburg.

Duminicã

Digi Sport 1
13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Bihor –

Damila Mãciuca / 15:00 – HANDBAL (M) –
Preliminarii CE 2014: Belarus – România /
17:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Chelsea
– Sunderland / 19:00 – FOTBAL – Liga I:
Gloria Bistriþa – Rapid / 21:30 – FOTBAL –
Liga I: Steaua – CSMS Iaºi.

Digi Sport 2
13:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Fioren-

tina – Milan / 15:30 – FOTBAL – Camp. An-
gliei: Liverpool – West Ham / 18:00 – MOTO
GP WUP – Marele Premiu al Qatarului / 19:00
– MOTO GP – Marele Premiu al Qatarului.

Digi Sport 3
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Celta

– Rayo / 15:30 – HOCHEI – Finala Campio-
natului Naþional (meci 6): ASC Corona Fe-

nestela Braºov – HSC Miercurea Ciuc (în
cazul în care ciucanii se vor impune în me-
ciul 5, de sâmbãtã, acest joc nu va mai avea
loc) / 18:00 – BASCHET (M) – Finala Cupei
României (Final Four) / 20:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Cherleston (SUA): finala /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Inter –
Atalanta.

Dolce Sport 1
13:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Fioren-

tina – Milan / 16:00 – FOTBAL – Camp. Ita-
liei: Udinese – Chievo / 21:00 – TENIS – Cupa
Davis: SUA – Serbia (meciuri la simplu).

Dolce Sport 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Sãgeata

Nãvodari – CF Brãila / 19:30 – FOTBAL –
Camp. Greciei: Panathinaikos – Panionios /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Inter – Ata-
lanta.

TVR 2
13:00 – TENIS – Cupa Davis: România –

Olanda (meciuri la simplu).
GSP TV
15:00 – FOTBAL – Camp. Rusiei: Anji –

Alania / 0:05 – FOTBAL – Camp. SUA: Chi-
cago Fire – New York Red Bulls.

Eurosport
9:30 – ATLETISM – Maratonul de la Pa-

ris / 14:00 – CICLISM – Cursa Paris-Rou-
baix (Franþa) / 18:00, 19:00 – CM DE TU-
RISME – Marrakech (Maroc) / 22:00 – CUR-
LING – Campionatul Mondial: finala pentru
locul trei.

Eurosport 2
12:45 – CM DE TURISME – Marrakech

(Maroc) / 13:15 – CURSE DE MAªINI –
Auto GP Marrakech (Maroc): cursa a doua /
14:30 – FOTBAL – Liga secundã germanã:
TSV 1860 Munchen – Energie Cottbus /
16:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Nurn-
berg – Mainz / 18:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Hannover – Stuttgart.

Fosta adversarã a Vasluiului din prelimina-
riile Champions League, Fenerbahce Istanbul,
este aproape de cea dintâi semifinalã europea-
nã din istorie, dupã 2-0, joi searã, cu Lazio, în
turul sferturilor de finalã ale Europa League. 

Cu ªtefan Radu cãpitan, echipa lui Vladi-
mir Petkovici s-a apãrat permanent pe „ªukru
Saracoglu”. Moussa Sow a ratat cea mai mare
ocazie a primei reprize, urmare a unei erori a
lui Lulici, ºutul sãu întâlnind bara lateralã! Ime-
diat dupã pauzã, în minutul 47, Onazi a luat al
doilea galben, fiind trimis la cabine, iar Fener-
bahce s-a aruncat spre poarta lui Marchetti. 

Meireles a trimis în barã ºi tot portughezul
l-a forþat pe goalkeeper-ul lui Lazio sã trimitã
în corner, câteva minute mai târziu. Victoria
turcilor a fost pusã în scenã de ªtefan Radu.
Românul a fãcut henþ în careu ºi camerune-
zul Webo (78) a transformat fãrã emoþii de la
punctul cu var.

În ultimul minut, a venit rândul lui Marchetti
sã greºeascã. Portarul lui Lazio a respins în
faþã un ºut expediat de Erkin, iar Kuyt (foto)

AAAAAvantaj consistent Fenervantaj consistent Fenervantaj consistent Fenervantaj consistent Fenervantaj consistent Fener, dupã prima ciocnire cu Lazio, dupã prima ciocnire cu Lazio, dupã prima ciocnire cu Lazio, dupã prima ciocnire cu Lazio, dupã prima ciocnire cu Lazio
ªtefan Radu a provocat un penalty, graþie cãruia turcii au deschis scorul

a trimis sub transversalã.
Pentru Lazio a fost primul eºec euro-

pean al sezonului, iar returul de pe „Olim-
pico” va fi cu atât mai complicat pentru
italieni, cu cât se va juca fãrã spectatori
(n.r. Comisia de Disciplinã a UEFA a sanc-
þionat-o pe Lazio cu disputarea fãrã spec-
tatori a douã meciuri din cupele europe-
ne, dupã ce suporterii au fãcut saluturi
fasciste la meciul cu Borussia Monchen-
gladbach, din 16-imile de finalã).

La finele jocului, vizibil afectat de re-
zultat, tehnicianul lazial a dat vina, în mare,
pe arbitraj, arãtându-se însã optimist în

privinþa calificãrii echipei sale în semifinalele
Europa League, chiar dacã meciul se va juca
fãrã spectatori. „Nu vreau sã comentez ce-a
fost, au vãzut toþi. În ultimele cinci meciuri din
cupele europene am fost penalizaþi cu douã
eliminãri ºi patru penalty-uri. Prea mult. Sper
ca în retur sã avem aceeaºi oportunitate care i
s-a oferit echipei Fenerbahce. Sunt convins
cã putem sã ne calificãm”, a spus, printre al-
tele, Petkovici.

De cealaltã parte, omologul sãu, Aykut Ko-
caman, a arãtat o bucurie moderatã. „În pri-
ma reprizã am avut dificultãþi. În a doua par-
te a jocului faptul cã adversarii au rãmas în
10 ne-a ajutat. Dupã o perioadã de 10-15 mi-
nute de bâlbâialã am revenit bine în joc. Pe-
nalty-ul a fost foarte important. Lazio a fost
extrem de puternicã fizic. Dacã ar fi conti-
nuat în 11 nu ºtiu ce s-ar fi întâmplat. Trebu-
ie sã ne pregãtim foarte bine pentru retur.
Trebuie sã ajungem între primele patru echi-
pe. Am deschis uºa, acum trebuie sã intrãm”,
a afirmat Kocaman.

Steaua l-a revitalizat pe Torres
Autorul reuºitei prin care Chelsea a elimi-

nat-o în faza precedentã pe Steaua, Fernan-
do Torres, pare sã-ºi fi regãsit apetitul de gol.
Spaniolul a decis de unul singur disputa cu
Rubin Kazan, izbutind o „dublã” într-un nou
succes cu 3-1 al londonezilor (ca ºi cu Stea-
ua). Torres a înscris primul ºi ultimul gol al
partidei, în mintele 16 ºi 70. Moses a mai
marcat pentru albaºtrii (32), în timp ce punc-
tul ruºilor a venit dintr-un penalty, comis de
Terry (henþ) ºi transformat de Nacho (41).

Benfica, prea tare pentru Newcastle
Tot o victorie cu 3-1 a obþinut, joi, ºi Ben-

fica! Liderul din Portugalia s-a vãzut însã
nevoit sã revinã contra condaºei din Premier
League, Newcastle. Papiss Cisse a deschis
scorul pentru britanici (13), amfitrionii în-
torcând rezultatul prin Rodrigo (25), Lima
(65) ºi Cardozo (71 pen.).

Surprinzãtoarea Basel
Finalmente, învinsã de douã ori în acest

sezon de CFR Cluj (ultimul tur preliminar al
Ligii), FC Basel a fãcut furori pe „White Hart
Lane”. Consideratã marea favoritã a confrun-
tãrii, Tottenham a fost ºocatã de replica cu-
rajoasã a elveþienilor: 0-2 în minutul 34, go-
luri Stocker ºi Fabian Frei.

Adebayor (40) ºi Sigurdsson (58) au
punctat pentru restabilirea egalitãþii (2-2),
însã elveþienii au rezistat pânã la final ºi aº-
teaptã cu optimism partida retur.

Manºa secundã a tururor celor patru
jocuri este programatã joia viitoare.
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 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXIV- A

Steaua 24 19 3 2 56-19 60
Astra 24 14 5 5 47-22 47
Pandurii 24 13 5 6 36-30 44
Petrolul 24 11 9 4 33-20 42
Dinamo 24 12 6 6 37-26 42
Vaslui 24 11 7 6 35-24 40
CFR Cluj 24 9 9 6 39-27 36
Rapid 24 9 7 8 24-23 34
FC Braşov 24 8 7 9 30-34 31
Oţelul 24 7 8 9 27-31 29
Mediaş 24 7 7 10 26-34 28
„U” Cluj 24 6 7 11 21-36 25
Concordia 24 6 7 11 21-37 25
Ceahlăul 24 6 6 12 29-42 24
Viitorul 24 4 11 9 28-37 23
Iaşi 24 6 4 14 23-33 22
Severin 24 3 8 13 21-33 17
Bistriţa 24 3 8 13 18-43 17

6

5

4

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

Meciurile FC Braşov – Ceahlăul, Astra – „U” Cluj şi CS Turnu
Severin – FC Vaslui s-au jucat aseară.

Sâmbătă, 6 aprilie
Pandurii – Petrolul – ora 19.30 (Digisport 1)
CFR Cluj – Dinamo – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică, 7 aprilie
Gloria Bistriţa – Rapid – ora 19.00 (Digisport 1)
Steaua - CSMS Iaşi – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni, 8 aprilie
Concordia – Gaz Metan – ora 19.00 (Dolcesport 1)
Viitorul – Oţelul – ora 19.00 (Digisport 1)

LIGA I – ETAPA A XXV-A

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

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Oltchim se află la a patra semifinală din ultimii ani. A
jucat doar o finală şi a pierdut-o. Contra Viborgului con-
dus de Vestergaard, în 2010. Anul acesta părea să fie
cel în care „galacticele” vor câştiga în sfârşit trofeul.
Cu tehnicianul danez îşi rezolvaseră problema băncii,
mergând la sigur. Pe nouă metri a venit Bulatovic, poa-
te cea mai bună handbalistă din lume, iar Neagu se re-
făcuse. Lotul era complet, cu dubluri de acelaşi nivel
pe fiecare post. Nimic nu lipsea pentru ca Liga Cam-
pionilor să ajungă în Oltenia. Problemele finaciare au
zdruncinat însă liniştea de la Vâlcea. Leynaud a plecat
fără să joace vreun meci, iar Stanca a şocat prin fuga
în Hexagon. Dar cea mai grea lovitură a fost accidenta-
rea Cristinei Neagu. Cea mai talentată jucătoare a noas-
tră de la Mariana Târcă încoace lipseşte al treilea an la
rând din fazele finale. În 2010, Oltchim depăşea forma-
ţia maghiară în semifinale, dar anul trecut, în aceeaşi
fază, avantajul de 5 goluri luat la Vâlcea nu a fost de
ajuns pentru a juca finala. Gyor a fost superioară în
retur, iar anul acesta este invincibilă, câştigând tot atât
în campionat, cât şi în Liga Campionilor. „Mika” Bră-
deanu a pierdut mereu întâlnirile Oltchim – Gyor, fie că
evolua la Vâlcea, fie în verde pentru Gyor. Bulatovic
vine însă cu avantajul moral al deţinătoarei trofeului,
adjudecat în vara trecută cu Buducnost, după o finală
dramatică împotriva actualelor adversare. Muntene-
greanca poate fi decisivă dacă e îi zi de graţie, iar Bră-
deanu o poate seconda cu tehnica ei perfecţionată în
atâtea sezoane la nivel înalt. Dintre cele 4 extreme, 2
prind parcă pe rând o formă bună, iar „felina” Barbosa
poate muşca letal. Problema va fi pe pivot, unde Manea
nu mai are back-up după plecarea Ionelei Stanca şi va
trebui să reziste până la final.

Gyorul nu a pierdut niciun meci în acest sezon
Formaţia maghiară aliniază aproape aceeaşi echipă

ca anul trecut, însă pare mult mai determinată să obţină

SCM Craiova a pierdut la Cluj
Deşi au avut un avantaj de 3 goluri la pauză, 15-12, în meciul din deplasare cu Jolidon Cluj, hand-

balistele de la SCM Craiova au pierdut clar a doua repriză, scorul final fiind 33-24 în meciul din etapa
a 19-a a Ligii Naţionale. Pentru echipa lui Bogdan Burcea au marcat: Băbeanu 7 goluri, Apipie 4, Ianaşi
3, Ilie 3, Pătuleanu 2, Nicu 2, Briscan 1, Dincu 1, Gogoriţă 1. Pentru formaţia antrenată de Ghiţă
Covaciu au înscris: Chintoan 10 goluri, Tivadar 6, Senocico 6, Dincă 4, Cartaş 4, Florea 2, Vădineanu
1. Miercuri, de la ora 18, Craiova va juca în Sala Polivalentă cu Dunărea Brăila ultimul meci de pe teren
propriu din acest campionat.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 26-a
Astăzi, ora 12: Amaradia Melineşti – CSJ Ştiinţa U Craiova (F. Văduva – L. Dâra, A. Florescu: I.

Tutunel), CS Işalniţa – AS Podari (E. Constantinecu – D. Mitruţi, C. Nicola; I. Dumitrică), Avântul
Pieleşti – Dunărea Calafat (B. Zamfir – A. Stanciu, P. Barbu; P. Ştefan), CSO Filiaşi – Viitorul Cârcea (I.
Tiţa – C. Mihai, R. Vitan; S. Buzărnescu), Dinamyk Craiova – FC Leamna (D. Barbu – C. Ilinca, G.
Pârvulescu; F. Duinea), Prometeu Craiova – Progresul Segarcea (I. Fugaru – F. Obogeanu, B. Sfârloa-
gă; D. Busuioc). Meciul Şcoala GP – Recolta Ostroveni s-a jucat ieri. Energia Craiova stă. Clasament:
1. Dunărea Calafat 55p, 2. AS Podari 53p, 3. Prometeu 50p, 4. CSO Filiaşi 48p.

Liga a II-a, etapa a 19-a
Seria I: Meciul CS Otopeni – Chindia s-a jucat ieri. Astăzi, ora 11: Sportul – Unirea Slobozia, Delta

Tulcea – ACS Buftea, FC Botoşani – Dinamo II, Rapid Suceava – Dunărea Galaţi, Săgeata Năvodari –
CF Brăila (duminică, ora 11). Clasament. 1. FC Botoşani 31p, 2. Săgeata 31p, 3. Delta Tulcea 28p.

Seria a II-a: Meciul UTA – FC Olt s-a jucat ieri. Astăzi, ora 11: FC Maramureş – Luceafărul Oradea,
ACS Poli Timişoara – Corona Braşov, CS Mioveni – Unirea Alba Iulia, FC Bihor – Damila Măciuca
(duminică, ora 13). Clasament: 1. ACS Poli 30p, 2. Corona 28p, 3.UTA 26p.

În semifinala cu Gyor, echipa olteană trebuie să răsplătească resursele
materiale şi sentimentale investite în ea pe parcursul acestui sezon
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Liga Campionilor, semifinale, tur
Bucureşti, Sala Polivalentă „Ioan Kunst Ghermănescu”, ora 18 (în direct la Digisport 1)

Oltchim Râmnicu Vâlcea – ETO Gyor Audi
Oltchim: Ungureanu – Managarova, Bulatovic, Manea, Brădeanu, Barbosa, Curea. Rezerve: Navarro –

Nechita, Meiroşu, Farcău, Pinneau, Jovanovic. Antrenor: Jakob Vestergaard.
Gyor: Lunde Haraldsen – Radicevic, Redei-Soos, Loke, Gorbitz, Amorim, Szepesi. Rezerve: Herr - Lekic,

Tervel, A. Kovacsics, Hornyak, Korsos, Orban. Antrenor: Ambros Martin.
Arbitri: Lars Geipel, Marcus Helbig (ambii din Germania).

Cealaltă semifinală: Larvik (Norvegia) – Krim Ljubljiana (Slovenia) – sâmbătă, ora 15.15.

titlul. Haraldsen a ajuns la 33 de ani, dar, pe modelul
Huţupan, închide şi mai bine poarta, Loke străpunge
orice defensivă, iar mingea i se lipeşte de mână, în timp
ce Gorbitz este la fel de elegantă şi „artistă” pe 9 metri
precum pe catwalk. Amorim ne-a distrus de la distanţă
anul trecut şi nu este mai puţin explozivă nici acum, pe
când Radicevic pleacă pe contraatac precum Usain Bolt
în cursă. Lekic poate vei oricând de pe bancă inspirată,
în timp ce Tervel a fost adusă să baricadeze semicercul
propriu. Ambros Martin este artizanul invincibilităţii
Gyorului, fostul antrenor al lui Navarro şi Barbosa
de la Itxac o punând accent în special pe defens ivă.
Locul de disputare al turului s-a între Vâlcea, Craio-
va, Romexpo, Arena Naţională şi s -a ales în cele din
urmă Polivalenta bucureşteană. Sala nu le-a purtat
noroc fetelor noas tre în f inala c u Viborg, însă Ol-
tchim era datoare Primăriei capitalei. La Vâlcea sau
Craiova atmosfera ar fi fost mai încinsă,  mai apăsă-
toare pentru adversare. „Sala Polivalentă din Craiova
este frumoasă, acolo sunt suporteri care ne însoţesc
peste tot, dar noi am mai jucat în Bucureşti finala
Ligii Campionilor în 2010,  am avut meciuri cu naţio-
nala aici ş i sperăm să fie o atmosferă apropiată cu
cea de la Vâlcea” a fost declaraţia diplomată a Stelu-
ţei Luca. Craiova ar fi însă opţiunea lui Tadici în ca-
zul în care Zalăul său ar ajunge în ultimul act al Cu-
pei EHF. Vestergaard e numai cu gândul la meci:-
„Sunt sigur că fetele vor f i pregătite sută la sută la
ora meciului. Oltc him şi Gyor cele mai bune în apă-
rare, însă în aceste meciuri trebuie să fim buni ş i în
ofensivă”. Paula Ungureanu nu acceptă statutul de
favorită a adversarei: „Gyor nu es te favorită, plecăm
cu şanse egale. Nu contează atât de mult la câte go-
luri câştigăm, ci să câştigăm”. În sfârşit, Bulatovici
e cea mai încrezătoare: „Am jucat deja împotriva celor
de la Gyor le-am învins. Vreau să câştig Liga Cam-
pionilor şi anul acesta, să ajung la al treilea trofeu”.


