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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când Popescu a întrebat o
blondă cum o cheamă, ea l-a în-
trebat ce leafă are.

cultură / 11

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

Săptămâna care tocmai s-a înche iat nu a
fost deloc una liniştită pentru localităţile afla-
te  în apropierea cursurilor de  apă ce  traver-
sează judeţul. Din cauza cantităţilor mari de
precipitaţii, Jiul şi-a ieşit din matcă, inundând
sute de hectare  de  teren agricol la Braloşti-
ţa şi Scaeşti. Râul Rasnic a trecut ş i el pes-
te  cotele  de  inundaţie , afectând împrejuri-
mile comunei Cernăteşti. În aceste zile , au-
torităţile judeţene ş i locale sunt cu ochii şi
pe cotele  Dunării, aflate în creştere, dar care
deocamdată nu reprezintă un pericol. În pe-
rioada următoare, reprezentanţii primăriilor
din comunele  afectate  vor evalua pagubele,
documentaţia urmând a fi trimisă la Prefec-
tura Dolj şi, apoi, la Guvern, de unde se aş-
teaptă ajutoare.

Doljul pe scurt,
foarte pe scurt
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Scandalul
aflatoxinei
cerealiere.
Cine are dreptate:
DSVSA Dolj
sau SGS România?

Descoperirea aflatoxinei într-
un lot de 11.000 tone porumb
aparţinând Cerealcom Dolj, de-
pozitat în silozul Băileşti, de spe-
cialiştii Direcţiei Sanitar Vete-
rinare şi pentru Siguranţa Ali-
mentelor Dolj, urmată de insti-
tuirea sechestrului, prin proce-
sul-verbal de constatare nr.180/
27 martie a.c., generează des-
tulă nedumerire.

Diplomaţii străini par hotărâţi să rămână
în post la Phenian, în pofida tensiunilor

externe
pag. 12

În Noaptea Muzeelor,
craiovenii vor „scrie”
cu lumină folosind
tehnici multimedia
de ultimă generaţie
Muzeul Olteniei va putea fi vizitat
gratuit pe 18 spre 19 mai, în
intervalul orar 18.00 – 2.00
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$1 EURO ........................... 4,4211 ..............44211
1 lirã sterlinã..........................5,2123.......................52123

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 8 aprilie - max: 7°C - min: 2°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,4215........34215
1 g AUR (preþ în lei).......170,7624......1707624

Cursul pieþei valutare din 8 aprilie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Laura Codruþa Kovesi are o imagine foarte bunã
în faþa partenerilor europeni, iar România nu poa-
te sã le dea acestora „cu flit”, dar sã se plângã de
fonduri UE sau Schengen, a precizat premierul
Victor Ponta sâmbãtã searã, la Antena 3, anun-
þând cã va lua ºi alte decizii care vor fi controver-
sate ºi criticate, precum în cazul gazelor de ºiºt.
Laura Kovesi a fost propusã pentru funcþia de
procuror ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) de cãtre premier, în calitate de ministru
interimar al Justiþiei. „Partenerii noºtri europeni
nu o vãd ca pe omul lui Bãsescu. Sã renunþãm la
teoria asta totuºi, un pic copilãreascã, cum cã ne
plecãm (n.r. - în faþa partenerilor europeni). Nu
ne obligã nimeni sã ne plecãm, putem sã facem
ce vrem, dar atunci haideþi sã nu ne mai plângem

cã nu suntem trataþi la egalitate, cã nu suntem
primiþi în Schengen, cã nu avem mai multe fon-
duri europene. Dacã nu ne intereseazã Europa ºi
îi dãm cu flit... noi ce vrem, hai sã-i dãm cu flit ºi
dupã aceea sã primim doar avantaje ? Nu putem
sã primim. Când intri într-un club în care oamenii
îþi spun cã trebuie sã fii la costum, cu cravatã sau
în rochie, poþi sã te duci în blugi, dar te dau oa-
menii afarã. Nu poþi sã fii ºi înãuntru ºi în afarã.
Dacã facem niºte propuneri de persoane cunos-
cute ºi care au credibilitate în faþa partenerilor
europeni, propaganda de un an ºi ceva cã vine
USL ºi opreºte dosarele de corupþie a încetat ºi
ãsta e un câºtig enorm pentru Guvernul USL ºi
pentru România”, a spus Ponta. Premierul a pre-
cizat însã, ulterior, cã nu existã vreo garanþie cã
România va intra în Schengen ca urmare a pro-
punerii lui Kovesi pentru DNA ºi nici nu a legat
problema fondurilor europene de numirea lui Ko-
vesi la DNA. El a explicat din nou cã propunerile
sale pentru procurori au vizat asigurarea stabilitã-
þii la Ministerul Public, eliminarea monopolului lui
Daniel Morar ºi Monica Macovei, precum ºi dis-
trugerea credibilitãþii celor care susþineau cã USL
va desemna la conducerea DNA o persoanã care
va opri verificarea dosarelor de corupþie. „Uneori
trebuie sã te faci frate ºi cu sracul, problema este
dacã puntea aia se duce în direcþia bunã pentru
toatã lumea. Eu acum sunt convins cã ce am fã-
cut va avea efecte pozitive nu pentru Bãsescu, ºi
nici mãcar pentru mine, care în mod sigur o sã

plãtesc ca imagine, ci pentru toþi oamenii”, a spus
Ponta. Întrebat dacã numirea Laurei Codruþa Ko-
vesi în fruntea DNA este o garanþie pentru Traian
Bãsescu cã nu se atinge nimeni de dosarele lui sau
cã va avea aceeaºi imunitate, Victor Ponta a rãs-
puns cã ºeful statului nu are nici un dosar la DNA
ºi cã „domnul Bãsescu are imunitate pe perioada
mandatului, atât”.

Rugat sã comenteze propria declaraþie din 26
noiembrie anul trecut, când afirma cã nu îºi do-
reºte sã îl laude preºedintele Traian Bãsescu, de-
oarece acest lucru ar însemna cã este ca el, cã
atât timp cât îl vede pe acesta cã îl jigneºte în-
seamnã cã USL îºi face datoria ºi cã, dacã ar
face ca Igaº ºi Udrea, Bãsescu l-ar lãuda, pre-
mierul a spus cã atunci era „campanie electora-
lã” ºi cã factorii de decizie trebuie sã colaboreze.
„Era campanie electoralã, dacã scoateþi toate
declaraþiile... pãi ºi domnul Bãsescu a zis cã nu
mã va pune niciodatã prim-ministru. Nu m-a pus
o datã, m-a pus de douã ori prim-ministru”, a
spus Ponta, adãugând cã nu se dezice de acele
declaraþii ºi cã nu s-a schimbat nimic, în sensul
în care nu are o relaþie personalã cu Bãsescu.
„(...) Nu am o relaþie personalã cu domnul Bã-
sescu ºi probabil cã nu voi avea niciodatã”, a
afirmat premierul, punctând cã nu are încredere
în preºedintele þãrii. „Nu, n-am încredere în con-
tinuare în domnul Bãsescu ºi cred cã nici dom-
nia sa n-are încredere în mine. E un sentiment
reciproc”, a spus Ponta.
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Premierul:2013 este anul
în care trebuie
sã gestionez pacea

Anul 2013 este cel în care
Guvernul trebuie sã gestioneze
pacea ºi sã se concentreze pe
celelalte probleme ale þãrii, a
afirmat premierul Victor Ponta
sâmbãtã searã, la Antena 3,
potrivit Agerpres. „Anul trecut a
fost un an de rãzboi total ºi
rãzboiul ãsta a produs foarte mult
rãu þãrii, pânã la urmã. E adevãrat
cã a avut efecte pozitive, am scãpat
de Guvernul Boc ºi Guvernul
Ungureanu, nu mai sunt Anastase
ºi Blaga preºedinþi (n.r. – Roberta
Anastase ºi Vasile Blaga, foºtii
preºedinþi ai Camerei Deputaþilor
ºi Senatului) (...). Pe de altã parte,
2013 este anul în care trebuie sã
gestionez pacea. Sã o þin tot într-un
rãzboi pânã la anul, la alegerile
prezidenþiale? Eu nu cred cã e o
idee bunã pentru România”, a
declarat Ponta.

Ministrul Finanþelor anunþã
taxe mai mici de la
1 ianuarie 2014

1 ianuarie 2014 ne va aduce fie
o impozitare mai micã a forþei de
muncã, fie o revenire la o taxã pe
valoare adãugatã (TVA) de 19%,
cu 5% sub nivelul actual. Declara-
þia a fost fãcutã ieri, în exclusivita-
te la Realitatea Tv, de cãtre
vicepremierul Daniel Chiþoiu,
ministrul Finanþelor, la emisiunea
„Perspectiva”. „Anul acesta nu va
creºte nici un impozit, nici o taxã,
nici o contribuþie. Din 1 ianuarie
2014 vrem sã adoptãm scãderea 
TVA de la 24% la 19% sau a CAS
cu 5%. Sunt adeptul ca începând
cu 1 ianuarie 2014 sã reducem ori
TVA ori CAS. Nu se pot implemen-
ta ambele. Ori una, ori alta.
Cealaltã peste un an de zile”, a
declarat Daniel Chiþoiu.

Anca Boagiu, Liviu Negoiþã,
Dorin Florea ºi Andreea Paul au fost
aleºi, sîmbãtã, la Consiliul Naþional
de Coordonare al PDL, prim-vice-
preºedinþi ai partidului, iar Gheor-
ghe Flutur a recâºtigat postul de se-
cretar general. Democrat-liberalii
ºi-au ales apoi cei 16 vicepreºedinþi
ai partidului, dintre care 8 regio-
nali, printre aceºtia aflându-se Ra-
luca Turcan, Roberta Anastase,
Radu F. Alexandru, Ioan Oltean,
Cezar Preda, Sulfina Barbu, Ale-
xandru Nazare, Alin Tiºe, Gheor-
ghe ªtefan, Cristina Dobre, Alin
Popoviciu, Marian Jean Mari-

nescu, Bogdan Cantaragiu, Romeo
Raicu ºi Ioan Bãlan. Majoritatea
candidaþilor care au susþinut moþi-
unea Elenei Udrea la Convenþia
Naþionalã din 23 martie nu au obþi-

Liderul PDL Dolj, Marian Jean Marinescu,
ales vicepreºedinte al partidului

Vicepremierul Liviu Drag-
nea a declarat sâmbãtã, la
Slatina, unde a participat la
conferinþa de alegeri a PSD
Olt, cã viitoarele regiuni vor
fi create pe criterii funcþiona-
le, care sã le asigure ºi
resurse, aceste regiuni ur-
mând sã poatã realiza proiecte
mari de dezvoltare, dar ºi
proiecte de interes local,
transmite Agerpres. „Regiuni-
le le facem pe criterii funcþio-
nale. Regiunea odatã fãcutã,
sã aibã acolo tot ce trebuie,
toate resursele. Banii trebuie
sã plece de la Bucureºti la
nivel regional, iar guvernul sã
se ocupe de politicile publice
naþionale, nu sã stea ministrul
sã dea cu bidineaua într-o
ºcoalã sau sã aprobe o
alimentare cu apã”, a argu-
mentat Dragnea. Acesta a
menþionat cã, deºi judeþele
sunt structuri bine organizate,
care cunosc foarte bine
problemele, necesitãþile
fiecãrei comunitãþi ºi locali-
tãþi, sunt prea mici, în primul
rând ca suprafaþã, dar ºi din
perspectiva puterii economi-
ce, pentru a putea genera
fiecare în parte proiecte
foarte mari, de tipul autostrã-
zilor sau altor investiþii
majore, ºi de aceea e nevoie
de crearea regiunilor. Potrivit
lui Dragnea, regionalizarea va
fi fãcutã odatã cu descentrali-

Dragnea, despre conducerea viitoarei
regiuni Oltenia: „Vestea proastã e cã

avem prea mulþi oameni buni”
zarea, pentru cã regiunile ºi
judeþele au nevoie ºi de
resurse. Descentralizarea va
însemna trecerea direcþiilor ºi
instituþiilor judeþene care
depind acum de ministere în
subordinea consiliilor judeþe-
ne. Regiunile ar urma sã fie
conduse de un preºedinte de
regiune, a afirmat vicepremie-
rul, care a mai spus cã pentru
Oltenia în funcþia de preºe-
dinte de regiune vede „mulþi
oameni”. „Mai bine sã-i
spunem preºedinte de regiu-
ne, eu cu guvernator am o
mare problemã, vreau ca
România sa rãmânã stat
naþional unitar ºi guvernator
implicã guvernare regionalã.
ªi vreau sã ne ferim de asta,
pentru cã nu vreau sã croim
un sistem care peste 10, 20,
30 de ani de zile sã producã
alte efecte ºi sã ne blesteme
generaþiile urmãtoare. În
funcþia de preºedinte al
regiunii (n.r. - viitoarea
regiune care va cuprinde
judeþele din Oltenia) eu vãd
mulþi oameni, dar e devreme
sã spun nume. Vestea bunã e
cã avem soluþie pentru
aceastã regiune, vestea
proastã e cã avem prea mulþi
oameni buni în aceastã
regiune. Eu ºtiu pe cine mi-aº
dori sã fie, dar sã facem
regiunile ºi...”, a mai declarat
Liviu Dragnea.

nut voturi suficiente pentru a fi aleºi
vicepreºedinþi, printre aceºtia aflân-
du-se Teodor Paleologu, Gheorghe
Udriºte, Vasile Gherasim, Tinel
Gheorghe, Florin Popescu, Florin
Geantã ºi Mihaela Stoica.

Inspectori militari ruºi vor efectua zboruri de supraveghere în spaþiul aerian
al României ºi Ungariei, în cadrul Tratatului internaþional Open Sky, începând
de ieri ºi pânã pe 13 aprilie, a anunþat Ministerul rus al Apãrãrii, relateazã RIA
Novosti în pagina electronicã. Experþi ruºi vor efectua aceste misiuni de in-
spectare la bordul unui avion de tip Antonov-30B (Clank), a precizat ministerul
într-un comunicat. Avionul va decola de pe Aeroportul Otopeni din Bucureºti,
iar în Ungaria de la baza aerianã Kecskemet. În cursul zborurilor, specialiºti
ruºi ºi strãini vor monitoriza operaþiunea de supraveghere cu echipament de la
bordul avionul, conform tratatului. Tratatul Open Sky, care a intrat în vigoare
la 1 ianuarie 2002, stabileºte un regim neînarmat al unor zboruri de observare
a teritoriilor celor 34 de state membre, cu scopul promovãrii deschiderii ºi
transparenþei forþelor ºi activitãþilor lor militare. Ministerul rus al Apãrãrii a mai
anunþat cã inspectori americani efectueazã zboruri de inspecþie în spaþiul aerian
al Rusiei, în paralel, în aceeaºi perioadã, în baza aceluiaºi tratat.

Rusia va efectua,  începând de azi ,
zborur i  de supraveghere în  spaþ iu l

aer ian a l  Românie i
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Administratorii trebuie să îşi
vizeze certif icatul de ates tare a
pregătir ii profesionale, însă ac est
luc ru se va întâmpla după un test
de tip grilă.  Pe data de 30 aprilie,
autorităţile locale organizează cea
de-a treia etapă de evaluare şi re-
evaluare atât pentru administra-
torii care nu au promovat testul-
grilă,  cât şi pentru adminis trato-
rii în funcţie c are nu s-au pre-
zentat la nic i unul dintre exame-
nele c are au fost programate în

Primăria Craiova organizează cea de-a
treia etapă de evaluare a administratorilor
de imobile. De data aceasta, persoanele care
conduc asociaţiile de proprietari vor fi su-

luna martie. Aceştia din urmă tre-
buie să depună la Serviciul Cen-
trul de Informare pentru Cetă-
ţeni, din sediul principal al Pri-
măriei Craiova, o cerere însoţită
de următoarele documente: cer-
tif icatul de cazier  judiciar; ates ta-
tul în original; dovada c ă es te apt
din punct de vedere medical şi
ps ihologic pentru desfăşurarea
unei astfel de ac tivităţi, prec um
şi c opie xerox după actul de iden-
titate. Termenul-limită de depu-

nere a cererilor  şi doc umentelor
es te 26 aprilie.
Promovat cu 60 de puncte

Administratorii de imobile în
funcţie c are nu au promovat tes-
tul-grilă la evaluarea organizată în
data de 19 martie vor depune, la
Serviciul Centrul de Informare
pentru Cetăţeni, doar cerere pen-
tru  participare la o nouă evalua-
re. Şi de această dată termenul-
limită de depunere a cererilor este

26 aprilie. Evaluarea administra-
torilor de imobile va fi făcută prin
probă scrisă. Este vorba despre
un tes t-grilă, care va c onţine 20
de întrebări din legislaţia specif i-
că activităţii de administrare a
imobilelor. Testul este stabilit de
comisia de atestare şi se cons i-
deră c ă un candidat a promovat
dac ă obţine cel puţin 60 de punc-
te. Testarea se va desfăşura la

sediul Primăriei Craiova,  pe 30
aprilie,  la ora 11.00. În situaţia
nepromovării tes tului sau nepre-
zentării la evaluare, vor f i aplic a-
te prevederile c apitolului al V-lea
din Regulamentul pentru organi-
zarea şi desfăşurarea examenu-
lui de atestare a persoanelor fizi-
ce, administratorilor retrăgându-
li-se ates tatul.

LAURA MOŢÎRLICHE

Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Dolj, Ion Prioteasa, şi-a manifestat in-
teresul de a se implica alături de Cummins Ge-
nerator Technologies România într-un proiect
comun care să vină în sprijinul comunităţii cra-
iovene. «Sunt realmente impresionat de inves-
tiţia pe care o dezvoltă Cummins Generator
pe platforma industrială a Craiovei. Îmi aduce
aminte de timpurile bune ale uzinelor craiove-
ne, atunci când se lucra foarte mult atât pen-
tru piaţa internă, cât şi pentru extern. Acest
lucru am avut posibilitatea să văd că se petre-
ce şi acum, în aceste hale de producţii ale
Cummins, companie care a ştiut să transfor-
me foste secţii de producţie din Craiova într-o
poveste de succes. Sunt 750 de angajaţi, mulţi
dintre ei lucrând de-a lungul timpului la Elec-
troputere Craiova. Numai de la începutul aces-
tui an şi până săptămâna trecută au fost făcute
60 de noi angajări. Ceea ce spune mult despre
o companie şi despre o investiţie serioasă, chiar

puse unui test-grilă pe care îl vor susţine la
sediul municipalităţii. Administratorii care
au fost atestaţi în anul anterior nu au obli-
gaţia de a participa la evaluarea pe anul 2013.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, în vizită
la Cummins Generator Technologies România

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa, a vizitat, vineri după-amiază, fabrica Cum-
mins Generator Technologies România, având şi
o întrevedere cu reprezentanţii conducerii, Marius

Lungu – director de fabrică şi Silviu Cuţulescu –
manager de proiect, care au prezentat investiţia
dezvoltată de companie pe una din platformele in-
dustriale ale Craiovei.

şi în timp de criză
economică. Inves-
tiţiile preconizate
de managementul
Cummins Româ-
nia numai în acest
an se ridică la câ-
teva milioane de
dolari în ceea ce
înseamnă tehnolo-
gii noi, precum şi
în amenajările interioare şi exterioare ale fabri-
cii.  Această întrevedere îmi confirmă încă o
dată ceea ce am spus public în mai multe rân-
duri: în Craiova şi în Dolj avem forţă de mun-
că bine pregătită şi calificată. Generatoarele
care ies din atelierele de producţie ale fabricii,
se regăsesc astăzi la Aeroportul din Munchen,
pe nava „Queen Mary”, la Spitalul Guy’s din
Londra, la un mare stadion din Tokyo sau pe
nave ale flotei americane. Am rămas plăcut
surprins să aud că sunt foarte implicaţi şi în

proiecte care vizează viaţa societăţii craiove-
ne. Mi-am manifestat interesul pentru a intra
alături de ei într-un astfel de proiect care vi-
zează igienizarea şi refacerea peisagistică a par-
cului din faţa Spitalului Clinic Judeţean de Ur-
genţă Craiova. Poate alături de noi vor mai in-
tra şi alte companii mari care se găsesc în Cra-
iova, pentru că prin acest tip de parteneriate
putem ajuta comunitatea din care facem par-
te», a declarat preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa.

Începutul unei colaborări dintre
Cummins Generator Technologies
şi autorităţile locale si judeţene

La rândul său, Silviu Cuţulescu, manager
de proiect, a afirmat: „Faptul că investim în dez-
voltarea fabricii din Craiova este un semn bun
în primul rând pentru angajaţii noştri, cât şi pen-
tru industria din zonă. Sunt sigur că fabrica
noastră va deveni tot mai vizibilă în următorii
ani. Implicarea în comunitate şi stabilirea unui
mediu bun de lucru fac parte din priorităţile noas-
tre. De altfel, acestea sunt două dintre practicile
de excelenţă ale operaţiunilor Cummins”.

 Directorul fabricii, Marius Lungu, a de-
clarat că este convins că această vizită va de-
veni „începutul unei frumoase colaborări din-
tre Cummins Generator Technologies şi au-
torităţile locale si judeţene. Acţiunile noaste în
comunitate au vizat atât reamenajarea unor
spaţii din cadrul unor şcoli şi licee, cât şi ca-
drul educaţional al tinerilor craioveni”.

Cummins Inc are o cifră de afaceri de 17
miliarde de dolari şi un număr de 44.000 de
angajaţi în toată lumea. Fabrica de la Craiova,
parte a Cummins Inc, a fost înfiinţată în anul
1999 şi are ca obiect de activitate producţia de
generatoare electrice industriale, având peste
750 de angajaţi.

MARIN TURCITU

S-a extins zona
metropolitană a Craiovei

De săptămâna trec ută, în Zona Metropolitană a
Craiovei au intrat şi oraşele Filiaşi şi Segarcea, pre-
cum şi comunele Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Bră-
deşti. Prin aderarea acestor noi localităţi, componenţa
a ajuns la 19 unităţi administrativ-teritoriale şi la o
populaţie de circa 315.000 locuitori, autorităţile locale
spunând că aceste date o situează între primele cinci
zone metropolitane din ţară.

„Primarii comunelor membre din Zona Metropoli-
tană Craiova au fost informaţi în legătură cu stadiile
proiectelor actuale referitoare la trei proiecte bazate
pe schimburi de bune practici între Zona Metropolita-
nă Craiova şi alte Zone Metropolitane din ţările mem-
bre ale Uniunii Europene. Proiectele au ca obiectiv
dezvoltarea unor relaţii parteneriale între Zona Metro-

politană Craiova şi alte regiuni dezvoltate din ţările
membre UE în vederea creşterii capacităţii de progra-
mare şi implementare a proiectelor cu finanţare UE”,
au declarat reprezentanţii municipalităţii craiovene.

 De asemenea, membrii Asociaţiei de Dezvoltare In-
tercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” au fost
informaţi în legătură cu noul Plan Integrat de Dezvol-
tare (PID) pentru perioada 2014-2020, plan care a
fost  realizat pentru toate localităţile componente. O
altă propunere este şi realizarea unui studiu hidrologic
pentru Zona Metropolitană Craiova, care este consi-
derat ca o măsură necesară în vederea fundamentării
noilor investiţii în reţelele de alimentare cu apă şi ca-
nalizare a apei menajere.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Douã dintre maºinile pe care Adrian Mi-
titelu, fostul patron al Clubului de Fotbal
„Universitatea Craiova”, le abandonase pe
terenul de lângã Balta Craioviþei, pe „Calea
Severinului” din Craiova, au luat foc, ieri
dupã-amiazã, în jurul orei 14.30. Pompierii
au ajuns la faþa locului cu o autospecialã,
au lichidat incendiul, nici o persoanã nefi-
ind rãnitã. Un echipaj al Secþiei 1 Poliþie a
fost trimis în zonã pentru cercetãri, iar din
primele date se pare cã ar fi vorba despre
un incendiu provocat de persoanele fãrã
adãpost care îºi fãceau veacul prin maºini-
le respective, abandonate acolo de mai
multã vreme. „Unul dintre autovehicule a
fost distrus în totalitate de flãcãri, este vorba
despre o Dacia Solenza, iar cel de-al doilea
este afectat în proporþie mai micã. Se fac
cercetãri pentru a se stabili condiþiile pro-
ducerii incendiului. Autovehiculele nu erau
funcþionale, erau abandonate de mai mult
timp în zonã, proprietarul fiind somat în
repetate rânduri sã le ridice”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Autoturismele lui
Mititelu de la Balta

Craioviþei,  incendiate

În cadrul raziei desfãºurate la nivelul
judeþului Dolj, poliþiºtii Secþiei 14 Rurale
Bârca au oprit pentru control, la un filtru
constituit în trafic, un autoturism
Renault la volanul cãruia a fost identifi-
cat Eduard Licã, de 19 ani, din Craiova,
pasager fiind Liviu Dobre, de 25 de ani,
din comuna Bârca. Cu ocazia controlu-
lui, asupra lui Eduard Licã a fost gãsitã o
þigaretã confecþionatã artizanal (joint) ºi
douã pastile de culoare roz, toate sus-
ceptibile de a fi droguri. “În cauzã s-a
întocmit dosar penal conform Legii 143/
2000, privind combaterea traficului ºi
consumului ilicit de droguri, cercetãrile
fiind preluate de poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate
Craiova, care au ridicat ºi pastilele,
împreunã cu þigareta, pentru analize de

laborator”, ne-a
declarat agent princi-
pal Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

În plus, cei peste
170 poliþiºti de la
formaþiunile de ordine
publicã, rutierã,
investigaþii criminale,
investigarea fraudelor,
poliþie de frontierã ºi
jandarmi au efectuat
57 de controale în
baruri ºi discoteci,
fiind constatate 17
infracþiuni ºi aplicate
102 sancþiuni contra-
venþionale, în valoare

totalã de 24.792
de lei.

Tot în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, în Craiova au acþionat
peste 100 de poliþiºti de la toate
structurile, sprijiniþi de jandarmi
din cadrul IJJ Dolj ºi GJMB
Craiova. Oamenii legii au instituit,
pe strãzile din municipiu, 22 de
filtre rutiere, unde au fost oprite
pentru verificãri 650 de autovehi-
cule. În plus, în urma descinderi-
lor în baruri ºi cluburi, au fost
legitimate aproximativ 900 de

persoane, o parte dintre ele fiind contro-
late sumar de arme albe.

“Pe parcursul activitãþilor au fost
constatate 4 fapte de naturã penalã
pentru care au fost întocmite acte
premergãtoare începerii urmãririi penale
în conformitate cu prevederile legale ºi
au fost aplicate 241 de sancþiuni contra-
venþionale, valoarea amenzilor fiind de
23.570 de lei. Au fost reþinute în vederea
suspendãrii 3 permise de conducere, iar
3 certificate au fost retrase”, a mai
precizat agent principal Amelia Cãprãrin.

Poliþiºtii doljeni, împreunã cu jandarmi, au organizat, în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, o razie de amploare în
Craiova, dar ºi la nivelul judeþului, pentru prevenirea fap-
telor comise cu violenþã ºi a abaterilor de la regimul circu-
laþiei pe drumurile publice. Pe parcursul acestor activitãþi
oamenii legii au aplicat amenzi de peste 45.000 de lei, în

total, câteva sute de ºoferi au fost testaþi cu etilotestul,
iar la un filtru rutier în comuna Bârca au fost descoperiþi
doi tineri care aveau asupra lor un joint ºi douã pastile
susceptibile a fi droguri. Þigareta ºi pastilele au fost ridi-
cate pentru analize de laborator, iar cercetãrile au fost
preluate de BCCO Craiova.

Razii de amploare în Craiova ºi judeþRazii de amploare în Craiova ºi judeþRazii de amploare în Craiova ºi judeþRazii de amploare în Craiova ºi judeþRazii de amploare în Craiova ºi judeþ

Magistraþii Judecãtoriei Craiova
au pronunþat, sãptãmâna trecutã, pe
2 aprilie a.c., sentinþa în dosarul în
care Elena Stanciu (foto), de 56 de
ani, din Craiova, a fost trimisã în ju-
decatã pentru delapidare ºi fals în în-
scrisuri sub semnãturã privatã. Do-
sarul a fost înregistrat pe rolul in-
stanþei pe 5 martie a.c., o zi mai târ-
ziu judecãtorii menþinând arestarea
preventivã a femeii. Procesul s-a
derulat foarte repede întrucât incul-
pata a cerut sã beneficieze de pro-
cedura simplificatã de judecatã, mai
precis de prevederile art. 320, indi-
ce 1 din Codul de procedurã penalã,
în baza cãruia obþine reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã dacã
îºi recunoaºte fapta. Lucru pe care
femeia l-a ºi fãcut.

Astfel, pe 2 aprilie a.c., Judecã-

toria Craiova a pronunþat sentinþa în
dosar, inculpata Elena Stanciu fiind
condamnatã la pedeapsa de 5 ani în-
chisoare cu executare. Judecãtorii
au dedus din pedeapsa aplicatã du-
rata reþinerii ºi a arestãrii preventive
ºi au menþinut starea de arest a in-

culpatei. Instanþa a admis, în parte,
acþiunea civilã formulatã de Asocia-
þia de Proprietari nr. 13 Lãpuº-Argeº
ºi a dispus, prin aceeaºi sentinþã,
obligarea inculpatei la plata sumei de
269.277,33 lei, reprezentând despã-
gubiri civile, cu penalitãþile aferente,
începând cu data sãvârºirii fiecãrui
act material pânã la data plãþii efecti-
ve a debitului. Toate actele false în-
tocmite de femeie ca sã-ºi acopere
faptele au fost anulate, ºi s-a menþi-
nut sechestrul asigurãtor asupra
apartamentului Elenei Stanciu, situat
în Craiova, pe bulevardul „Decebal”
ºi evaluat la 220.000 lei. Vineri, 5

aprilie a.c., inculpata a
declarat recurs împo-
triva sentinþei Judecã-
toriei Craiova, recurs
ce se va judeca la Cur-
tea de Apel Craiova.

Reamintim cã, pe 4
februarie a.c., poliþiºtii
Serviciului Investiga-
rea Fraudelor Dolj au
introdus-o în arestul
Inspectoratului, pentru
24 de ore, pe Elena
Stanciu, de 56 de ani,

din Craiova, casierã ºi contabilã a
Asociaþiei de Proprietari nr. 13 din
cartierul craiovean Lãpuº Argeº, cer-
cetatã pentru sãvârºirea infracþiuni-
lor de delapidare ºi fals în înscrisuri
sub semnãturã privata. În baza cer-
cetãrilor efectuate, poliþiºtii au sta-
bilit cã, timp de aproape 10 ani, fe-
meia trecea în registru sume mai mici
decât încasa de la locatarii blocuri-
lor din cadrul asociaþiei, diferenþa,
în total aproape de 300.000 lei, in-
trând în buzunarele ei.

“În fapt, s-a reþinut cã învinuita,
în perioada 2002-2011, îndeplinind
cumulativ funcþiile de administrator,
contabil ºi casier la o asociaþie de
proprietari din Craiova, prin falsifi-
carea documentelor de încasãri, res-
pectiv înregistrarea în mod intenþio-
nat în registrul de casã zilnic a unor
sume mai mici faþã de cele încasate
pe baza de chitanþã, precum ºi prin
nepreluarea soldurilor zilnice, ºi-a în-
suºit din gestiune, în total, suma de
282.277 lei”, dupã cum a declarat la
momentul respectiv comisar-ºef
Adrian Cãpraru, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj. Pe parcursul anchetei,
încercând sã scape mai uºor, feme-

ia a achitat o parte din prejudiciul
creat, mai exact a predat 12.750 lei.

Dupã ce a petrecut noaptea de 4
spre 5 februarie în arestul IPJ Dolj,
femeia a fost dusã pentru audieri la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, la finalul audierii fiind lua-
tã decizia prezentãrii ei la instanþã
cu propunere de arestare preventi-
vã. Judecãtoria Craiova a respins
propunerea de arestare, dispunând
faþã de Elena Stanciu mãsura obli-
gãrii de a nu pãrãsi localitatea pen-
tru 30 de zile, însã joi, 7 februarie,
Tribunalul Dolj a admis recursul
Parchetului ºi a dispus arestarea
preventivã a femeii, care este de
atunci în spatele gratiilor.

Elena Stanciu, craioveanca de 56 de ani ares-
tatã pentru delapidare dupã ce s-a stabilit cã a
sustras aproape 300.000 de lei din banii loca-
tarilor de la Asociaþia de Proprietari nr. 13
Lãpuº Argeº, cât timp a fost administrator ºi
casier, a fost condamnatã la 5 ani de închisoa-

re cu executare. Sentinþa a fost pronunþatã de
Judecãtoria Craiova sãptãmâna trecutã, iar
femeia a ºi declarat, vineri, recurs. Instanþa a
menþinut atât arestarea preventivã a femeii,
cât ºi sechestrul asigurator instituit pe aparta-
mentul ei, pentru recuperarea prejudiciului.

Elena Stanciu, administrator al Asociaþiei de Proprietari
nr. 13 din Lãpuº Argeº, condamnatã la 5 ani de detenþie
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Lovitură teribilă de imagine
pentru Cerealcom Dolj

Aflatoxina este un produs toxic, un meta-
bolit al ciupercii aspergillus flavus, care se
dezvoltă în anumite condiţii propice de umi-
ditate şi temperatură. La silozul din Băileşti,
de unde s-au recoltat probe din porumbul
depozitat, temperatura este dirijată. În afară
de asta, întreaga cantitate de porumb recol-
tată în toamna trecută a avut, din cauza sece-
tei acerbe, o umiditate de sub 10%, potrivit
buletinelor de recepţie. Care nu mai pot fi
modificate. Cum putea să apară aflatoxina,
în limite nepermise de lege, exact în momen-
tul în care porumbul urma să fie comerciali-
zat, rămâne o enigmă. Există limite admisibi-
le de aflatoxină pentru consumul uman, limi-
te pentru consumul animal şi nici o limită
pentru porumbul destinat producerii de eta-
nol sau alcool. Cerealcom este o firmă presti-
gioasă, cu bună imagine nu doar în Dolj. Şi
întreaga tevatură îi este defavorabilă. Chiar
în situaţia corectării datelor din buletinele de
analiză, prin alte investigaţii, o anumită suspi-
ciune va persista. Şi este vorba, repetăm, de

Scandalul aflatoxinei cerealiere. Cine are
dreptate: DSVSA Dolj sau SGS România?

MIRCEA CANŢĂR
Scandalul e de-a dreptul misterios.

A izbucnit imediat după un alt scan-
dal, când s-a vorbit de prezenţa afla-
toxinei, în limite netolerate, în lap-
tele românesc. Produs în ferme din
mai multe judeţe ale ţării. Până la
lămurirea lucrurilor, fermierii specia-
lizaţi au deversat importante canti-
tăţi de lapte în câmp şi, alături de pro-
cesatori, au înregistrat pierderi con-
sistente, de care nu se mai vorbeşte.
S-au operat nişte schimbări pe la con-
ducerea ANSVSA şi imediat s-a aş-
ternut batista pe ţambal. Apoi nu s-a
mai amintit de această poveste şi toa-
te buletinele de analiză a laptelui au
ieşit negative. Interesantă schimba-
rea de mesaj. Descoperirea aflatoxi-
nei într-un lot de 11.000 tone porumb

cel mai mare producător
de cereale din Dolj. Pre-
ţul pierderilor de imagine,
în acerba c oncurenţă,
contează enorm.
Cum se prevalează
probele

Faptul că DSVSA Dolj
dispune de un laborator
acreditat pe aflatoxină ce-
realieră, dar şi de specia-
lişti în materie, de biologi
şi chimişti e vorba, ar tre-
bui salutat. Şi-a pus în-
treaga credibilitate în joc.
Dacă proba de referinţă
merge la un alt laborator
acreditat şi rezultatul confirmă concentraţia
de aflatoxină identificată iniţial, atunci DSVSA
Dolj iese bine din toată povestea. Dacă însă
rezultatul este infirmat, fiind asemănător ce-
lui comunicat de SGS România (portul Con-
stanţa), atunci scandalul va fi imens. Deja este
greu de crezut că SGS România şi-ar permi-

te să ofere date în dis-
tonanţă c u realitatea.
Modul de prelevare a
probelor şi întreaga teh-
nologie ulterioară (mă-
c inarea porumbului,
omogenizarea perfectă
şi aşa mai departe) pot
permite înregistrarea
unor devieri infime. Un
singur bob de porumb
alterat sau mucegăit,
din varii motive, care
intră în analize, poate in-
fluenţa decisiv consta-
tările. Inclusiv directo-
rul DSVSA Dolj, Andrei
Butaru, ia în calcul o
asemenea stare de fapt.
Repetăm: măsurile dis-
puse prin instituirea se-
chestrului asupra canti-
tăţii de 11.000 tone po-
rumb se întemeiază pe
rezultatele din buletinul
de analiză nr. 21043-1/
26.03.2013, conform
căruia în porumbul din
lotul analizat s-ar fi iden-
tificat aflatoxină B1 într-
o cantitate de 21,99+/-
4,4 micrograme/kg (li-
mita fiind de 5 micro-
grame/kg), iar aflatoxi-
ne totale într-o cantita-

te de 24,14+/-4,8 microgra-
me/kg (limita fiind de 10 micrograme/kg).
SGS România a oferit, cum spuneam, alte
date, care se încadrează pe deplin în limitele
legale privind concentraţia de aflatoxină.
Din laborator... în instanţă

Printr-o firmă de avocatură din Capitală,
„Mihălc escu&Asoc iaţii”,
SC Cerealcom Dolj solicită
Direcţiei Sanitar Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimen-
telor Dolj, Biroul Siguranţa
alimentelor de origine non-
animală, revocarea procesu-
lui-verbal de constatare nr.
180/27.03.2013; revocarea
documentului de sechestru/
reţinere oficială nr. 6 din 27
martie a.c.; luarea măsuri-
lor ce se impun pentru re-
pararea prejudiciului produs
ca urmare a răspândirii în
mass-media a informaţiilor
conţinute în sus-menţiona-
tele acte; acoperirea de în-
dată a prejudiciului cauzat,
estimat de subscrisa la va-
loarea de un milion euro;
publicarea unei dezminţiri în
mass-media.  Plângerea
constituie procedura prea-
labilă prevăzută de art. 7 din
Legea 554/2004 a conten-
ciosului administrativ.

Scandalul este departe de
a se stinge şi cu siguranţă el
intră deja pe un nou făgaş.
În toată povestea aceasta,
ceea ce pune pe gânduri este
faptul că între analizele efec-
tuate de DSVSA Dolj şi cele

ale SGS-ului elveţian există, cum spuneam,
diferenţe. Sechestrarea porumbului şi interdicţia
de a-l comercializa pentru un actor deosebit
de serios pe piaţa comerţului de cereale nu este
deloc o bagatelă. Orice eroare este umană, dar
cei de la Cerealcom nu de asta se îndoiesc, ci
de cu totul altceva (scenarii în care ar putea fi
vârâţi fără să aibă habar).

aparţinând Cerealcom Dolj, depozi-
tat în silozul Băileşti, de specialiştii
Direcţiei Sanitar Veterinare şi pen-
tru Siguranţa Alimentelor Dolj, ur-
mată de instituirea sechestrului, prin
procesul-verbal de constata-
re nr.180/27 martie a.c., ge-
nerează destulă nedumerire.
Care derivă, în primul rând,
din diferenţele existente în-
tre analizele de laborator ale
DSVSA Dolj şi cele ale So-
ciete Generale de Surveil-
lance AG (SGS) România,
solicitate de Cerealcom. Se-
diul central al SGS Româ-
nia este în Elveţia şi această
instituţie este cons iderată
competenţa de săvârşită în

expertizarea alimentelor. Ori, toate
probele analizate de SGS România
au atestat acelaşi lucru: porumbul
aparţinând Cerealcom Dolj putea fi
comercializat.
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Ion Prioteasa, vicepreºedinte
naþional al PSD, a fost invitat sã
participe la Conferinþa Judeþeanã
de Alegeri a organizaþiei Olt, eve-
niment care a reunit 450 de dele-
gaþi. «Sunt deosebit de onorat sã
fiu împreunã cu dumneavoastrã
ºi am venit cu inima deschisã pen-
tru cã am fost alãturi la multe din-
tre evenimentele pe care le-am
trãit împreunã. Am venit la dum-
neavoastrã ºi dintr-un sentiment
patriotic, de oltean, sã vã salut ºi,
prin intermediul dumneavoastrã,
sã-i salut pe toþi membrii PSD din
Olt, pentru cã sunteþi una dintre
cele mai importante organizaþii ale
partidului. V-o spune un oltean
mândru care cu greu face astfel
de afirmaþii, dar care în faþa evi-
denþelor nu poate sã spunã decât
acest lucru. În multe bãtãlii poli-
tice pe care le-aþi dat aþi fost un
exemplu. ªi organizaþia de Dolj
este puternicã. Am câºtigat 15
parlamentari din tot atâtea man-
date posibile. Aceastã regiune a
noastrã – ºi cu Gorjul, ºi cu Me-
hedinþiul, ºi cu Vâlcea – este cea
mai puternicã zonã a social-demo-
craþiei din România. De aceea

spun ºi cred cã o fac în asenti-
mentul dumneavoastrã cã a venit
momentul ca Bucureºtiul sã-ºi mai
îndrepte atenþia ºi cãtre noi, sã re-
vinã soarele ºi în aceastã zonã. În
anii trecuþi prea mult ne-am uitat
la ce s-a întâmplat în þarã, când
noi înotam în noroi ºi vedeam cã
la Cluj se face un stadion, când
noi n-aveam apã la robinet, dar ve-
deam cã se mai prelungeºte o pis-

tã la aeroport, când vedeam cã se
mai fãcea ceva în acea zonã de
þarã, iar noi ocupam un nefericit
loc I la ºomaj. Speranþele noastre
se îndreaptã cãtre Bucureºti, pen-
tru cã se cunosc foarte bine aceste
probleme cu care noi ne confrun-
tãm. Dacã în aceastã perioadã s-a
mai întâmplat ceva ºi trebuie sã ne
mai uitãm ºi la aceastã parte plinã
a paharului, atunci trebuie sã ne ui-

tãm cu atenþie cãtre aceºti soldaþi
extraordinari ai partidului pe care
îi are PSD, respectiv primarii noºtri
ºi preºedinþii de consilii judeþene,
care au fost motorul dezvoltãrii în
toate localitãþile noastre. A venit ºi
vremea noastrã. Aceastã zonã are
nevoie de o autostradã. În luna mai
se deschide podul de la Calafat care
va dubla sau chiar tripla circulaþia
în aceastã zonã. Slatina se va su-
foca. Craiova se va sufoca. Avem
nevoie de infrastructurã ºi sper în
sprijinul pe care ni-l va da Guver-
nul, condus de prim-ministrul Vic-
tor Ponta, un oltean de-al nostru.
Am venit aici ºi pentru cã Paul Stã-
nescu este un om de care mã simt

foarte apropiat. Este foarte impor-
tant ca dumneavoastrã sã rãmâneþi
o organizaþie puternicã, care sã-l
aibã în frunte pe Paul Stãnescu. Sã
ºtiþi cã vã puteþi sprijini pe organi-
zaþia de Dolj a PSD, care vã este
aproape», a declarat preºedintele
organizaþiei Dolj a PSD, Ion Prio-
teasa. La Conferinþa Judeþeanã a
PSD Olt au fost invitaþi sã partici-
pe viceprim-ministrul, ministrul
Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice, Liviu Dragnea, mi-
nistrul delegat pentru Învãþãmânt
Superior, Cercetare ªtiinþificã ºi
Dezvoltare Tehnologicã, Mihnea
Costoiu, ºi senatorul Ecaterina
Andronescu.

Preºedintele organizaþiei Dolj a PSD,
Ion Prioteasa, a afirmat, sâmbãtã dupã-
amiazã, la Slatina, cã Oltenia este prin-
cipalul bazin electoral al formaþiunii so-

cial-democrate, apreciind cã a venit mo-
mentul ca guvernanþii sã îºi îndrepte
atenþia ºi cãtre aceastã regiune, care are
nevoie de dezvoltare.

Directorul DGASPC Dolj, Florin Stancu
(foto), a precizat cã, într-o primã fazã, doar
douã sãli de audiere a minorilor vor fi ame-
najate în România, respectiv la Craiova ºi
Cluj: «Întâlnirea de la Bucureºti a fost or-
ganizatã în cadrul proiectului „Audis: pen-
tru o mai bunã audiere a minorilor!”, prin
care se urmãreºte realizarea unei analize a
situaþiei actuale privind audierea minorilor
în sistemul de justiþie juvenilã, o analizã a
cadrului legislativ ºi a practicilor în ceea ce
priveºte audierea minorilor în România,
Franþa, Bulgaria ºi Republica Moldova.

Dezbaterile au pus accent pe aspectele
privind audierea minorilor în condiþii op-

time, lucrul în echipe pluridisciplinare,
precum ºi coordonarea între profesioniºtii
cu responsabilitãþi în protecþia copiilor.
Au fost prezentate modele de audiere a
minorilor în procedurile penale ºi civile
din Franþa, Bulgaria, Republica Moldova
ºi România. Întâlnirea a fost urmatã de o
reuniune tehnicã privind amenajarea a
douã sãli de audiere a minorilor în Craio-
va ºi Cluj. În urma dezbaterilor în plen,
dar ºi în cadrul atelierelor de lucru, s-a
decis ca cele douã sãli de audiere sã fie
amenajate în cadrul Direcþiilor Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui de la nivelul celor douã judeþe. Toto-

datã, au mai fost stabilite procedurile
de lucru, competenþele ºi rolurile spe-
cialiºtilor din echipele de audiere. Di-
recþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj ºi-a asumat
rolul de coordonator, având respon-
sabilitatea de a derula prezentul pro-
iect la nivelul judeþului Dolj. Conside-
rãm oportunã înfiinþarea unei astfel de
sãli la Craiova, deoarece procedura de
audiere poate afecta structura emoþi-
onalã a unui minor, dacã nu este reali-
zatã de specialiºti cu competenþã în
domeniu ºi într-un spaþiu care sã asi-
gure protejarea intimitãþii copilului», a
declarat directorul DGASPC Dolj,
Florin Stancu.

Dotarea sãlii, asiguratã de Asociaþia
Federativã “La Voix De L’Enfant”

Federaþia Organizaþiilor Neguvernamen-
tale pentru Copil (FONPC) ºi partenerii sãi,
Ambasada  Franþei în  România, Ministerul
Justiþiei,  Ministerul Muncii, Familiei, Pro-
tecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice –
Direcþia pentru Protecþia Copilului (DPC),
Ministerul Afacerilor Interne – Inspectora-
tul General al Politiei (IGP) ºi organizaþia
francezã “La Voix de l’Enfant” au organi-
zat în zilele de 3 ºi 4 aprilie, la Bucureºti, o
masã rotundã cu tema „Audierea minori-
lor: o provocare pentru justiþia minorilor!”.

Evenimentul a reprezentat prima întâl-
nire a profesioniºtilor în cadrul proiectu-
lui AUDIS ºi va fi urmat de douã sesiuni
de formare profesionalã a echipelor pluri-
disciplinare în tehnica audierii minorilor,

precum ºi de înfiinþarea celor doua sãli de
audiere la Craiova si Cluj. Conform ca-
lendarului implementãrii proiectului, la
sfârºitul lunii aprilie, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
va coordona activitatea de înfiinþare a unui
Comitet de pilotaj la nivelul judeþului, for-
mat din reprezentanþi ai DGASPC Dolj,
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
Tribunalului Dolj, Judecãtoriei Craiova, In-
spectoratului de Politie al Judeþului Dolj,
Centrul regional ANITP Craiova, medici
cu specializarea pediatrie ºi neuropsihia-
trie infantilã, reprezentantul unui ONG lo-
cal cu experienþã în domeniul protecþiei
copilului. DGASPC Dolj pune la dispozi-
þie spaþiul necesar amenajãrii sãlii de audi-
ere, dotarea acesteia fiind asiguratã prin
bugetul proiectului de Asociaþia Federati-
vã “La Voix De L’Enfant”.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
(DGASPC) Dolj va organiza în cadrul instituþiei o salã de audiere a
minorilor în sistemul de justiþie juvenilã, decizia fiind luatã în urma
unei întâlniri, care a avut loc pe 3-4 aprilie, la Bucureºti, ºi care s-a
desfãºurat în prezenþa reprezentanþilor Ambasadei Republicii Franþa,
precum ºi ai mai multor ministere ºi organizaþii neguvernamentale.
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Potrivit directorului de la Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu, Marin Tãlãu, apele Jiului
sunt în retragere, iar Dunãrea, deºi este
uºoarã creºtere, nu va produce inundaþii.

„Dunãrea, în funcþie de deversãrile de la
Porþile de Fier, va creºte puþin, dar nu
reprezintã niciun pericol. Trebuie spus cã
toate construcþiile din Portul Bechet sunt în
zona inundabilã, dar, conform prognozei
meteo, pânã la data de 13 aprilie a.c. nu existã
niciun pericol de inundaþii în zonele riverane
Dunãrii. Jiul, deºi zilele trecute a creat
probleme, la aceastã orã este în retragere ºi în
perioada urmãtoare nu va mai crea nici el
probleme”, a declarat Marin Tãlãu.

Doljul pe scurt, foarte pe scurt

Sãptãmâna care tocmai s-a în-
cheiat nu a fost deloc una liniºtitã
pentru localitãþile aflate în apro-
pierea cursurilor de apã ce traver-
seazã judeþul. Din cauza cantitã-
þilor mari de precipitaþii, Jiul ºi-a
ieºit din matcã, inundând sute de
hectare de teren agricol la Braloº-
tiþa ºi Scaeºti. Râul Rasnic a tre-
cut ºi el peste cotele de inundaþie,
afectând împrejurimile comunei

Cernãteºti. În aceste zile, autori-
tãþile judeþene ºi locale sunt cu
ochii ºi pe cotele Dunãrii, aflate în
creºtere, dar care deocamdatã nu
reprezintã un pericol. În perioada
urmãtoare, reprezentanþii primã-
riilor din comunele afectate vor
evalua pagubele, documentaþia ur-
mând a fi trimisã la Prefectura
Dolj ºi, apoi, la Guvern, de unde
se aºteaptã ajutoare.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU ºi RADU ILICEANU

Dupã o sãptãmânã în care inundaþiile au afec-
tat mai multe comune doljene, acoperind mii de
hectare de teren agricol, autoritãþile locale au
început sã evalueze pagubele. La Braloºtiþa,
spre exemplu, viceprimarul Dan Marin anunþa,
ieri, cã localnicii vor fi sprijiniþi sã-ºi întocmeas-

Braloºtiþa: 350 de hectare cultivate
cu grâu au fost compromise

cã documentaþia necesarã pentru a primi aju-
toarele de la Guvern.

Din primele estimãri, la Braloºtiþa au fost afec-
tate 350 de hectare cultivate cu grâu, 150 de hec-
tare de pãºuni, 10 hectare cu lucernã ºi douã
hectare cultivate cu ceapã. Din fericire, apele au
început sã se retragã de pe terenuri, însã autori-
tãþile se tem cã inundaþiile ar putea crea din nou
probleme dacã, în urmãtoarea sãptãmânã, se vor
înregistra precipitaþii în cantitãþi însemnate.

„Jiul ºi-a reintrat în matcã. Au mai rãmas doar
apele pe terenurile care sunt mai joase. Dacã
nu va mai ploua ºi va ieºi puþin soare, probabil
cã se vor retrage ºi aceste ape. În perioada ur-
mãtoare vom face o evaluare ºi îi vom ajuta pe
oameni sã îºi întocmeascã documentaþia nece-
sarã, pe care o vom trimite cãtre Prefectura Dolj.
Încã de sâmbãtã a fost deschis drumul jude-
þean Braloºtiþa-Rãcari. Putem spune cã lucruri-
le au intrat în normal”, a precizat Dan Marin,
viceprimarul comunei Braloºtiþa.

La Cernãteºti, râul Rasnic a ieºit din matcã ºi
a inundat trei case. În una dintre locuinþe apa a

La Cernãteºti au fost inundate trei case
ajuns la o jumãtate de metru. Pompierii au mun-
cit timp de trei zile cu pompele pentru a trage
apa din casa ºi curþile oamenilor.

„Vom face o evaluare, în urma cãreia vom
întocmi o documentaþie pe care o vom trimite la
Prefectura Dolj, iar cei de-acolo o vor da mai
departe la Guvern, care va stabili sumele cu
care aceºti oameni vor fi ajutaþi. Dar pânã atunci
Primãria Cernãteºti îl va ajuta pe omul care a
avut apa în casã de o jumãtate de metru cu
niºte saci de ciment, pentru a face unele lucrãri
necesare la casã”, a declarat Dumitru Ciontea,
primarul comunei Cernãteºti.

Autoritãþile locale au anunþat cã vor trimite
documentaþia necesarã ºi cãtre Apele Române
pentru mãrirea digului. „Dacã se vor efectua
aceste lucrãri, sigur Rasnicul nu va mai ieºi din
matcã. Pentru cã acum a trecut apa peste digul
existent”, a mai spus primarul din Cernãteºti.

Ieri, la orele prânzului, în zona comunei Sca-
eºti, apele Jiului nu se retrãseserã în totalitate,
aproximativ 200 de hectare de teren fiind sub ape.
ªi aici sute de hectare de culturi agricole au fost
compromise de inundaþii. Conform primelor esti-
mãri, au fost afectate 465 de hectare agricol, 63 de
hectare de pãºuni ºi 40 de hectare de zãvoi.

„Sperãm ca pânã în aceastã searã (n.r. – dumi-
nicã seara) Jiul sã revinã în matcã. Este clar cã o
parte a culturilor inundate este compromisã ºi
atunci când va fi posibil trebuie ca pãmântul sã
fie arat. O parte din ele, unde apa nu a stat prea
multe zile, va fi salvatã. Dacã nu va mai veni Jiul
mare în perioada urmãtoare, vom putea face o
evaluare exactã a pagubelor produse. Sperãm ca
Guvernul României sã îi ajute cumva pe oameni,

Primarul comunei Scaeºti: „Sperãm
ca Guvernul sã îi ajute pe oameni”

pentru cã au investit niºte sume de bani în tere-
nuri ºi nu au nici o vinã cã le-au distrus apele”, a
explicat Barbu Calotã, primarul comunei Scaeºti.

ªi la Bechet au fost luate mãsuri speciale.
Echipajele de intervenþie din cadrul Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj au fost solicitate sã intervinã pe
raza localitãþii Bechet – Portul Bechet, pentru a
forma un dig din saci cu nisip dispus pe douã
rânduri, pe o lungime de 50 metri.

„În oraºul Bechet nu au fost inundaþii, dar
pentru cã nivelul Dunãrii este crescut, secreta-
rul de stat în MAI Doru Dumitrescu a dat ordin
celor de la ISU Dolj sã ridice un dig din saci de
nisip”, a declarat Gheorghe Ionele, primarul
oraºului Bechet.

La faþa locului au acþionat opt subofiþeri ºi un
autocamion de intervenþie din cadrul Gãrzii de
Pompieri Bechet, 7 cetãþeni, un tractor, o remor-
cã ºi un buldoexcavator de la Comitetul Local
pentru Situaþii de Urgenþa Bechet, 15 muncitori

În oraºul Bechet nu au fost inundaþii
cu o autoutilitarã ºi douã autoturisme din cadrul
Sistemului de Gospodãrire a Apelor.

În comuna Ostroveni, potrivit primarului Gheorghe
Oprescu, chiar dacã Jiul a crescut, nu au fost produse
pagube. „Zilele trecute, Jiul a crescut ºi a ieºit între dig ºi
matcã. Nu au fost produse daune ºi la aceastã orã Jiul ºi-a
revenit la normal. Acum a crescut puþin Dunãrea, dar nu
sunt probleme. Sperãm cã nu va mai creºte mai mult decât
atât”, a declarat primarul Gheorghe Oprescu.

În ceea ce priveºte intervenþia pompierilor de la
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Dolj cu un
autocamion de intervenþie ºi o barcã pneumaticã cu motor,
pentru evacuarea a douã persoane ºi 17 animale izolate, la
cantonul din pãdurea Zãval, Gheorghe Oprescu a declarat
cã a fost una oportunã, în condiþiile în care era nevoie ca
aceºtia sã fie evacuaþi din pãdure.

„Nu existã niciun pericol de inundaþii
în zonele riverane Dunãrii”

Marin Tãlãu, director ABA Jiu:

Douã persoane salvate cu barca
de pompierii de la ISU Dolj
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 „Acest Congres reuneºte jurnaliºti.
Profit de prilej pentru a sublinia importan-
þa crucialã a presei pentru democraþie ºi
pentru culturã. Nu sunt nici democraþie ºi
nici culturã trainicã fãrã presã liberã. De
calibrul presei depind atât cultura demo-
craþiei, cât ºi restul culturii. Ne ocupãm
în acest Congres de presã în relaþia cu

Doni Milanovaþ, Serbia: Congresului

Cea de-a patra ediþia a Congresului Internaþio-
nal al Jurnaliºtilor Români, organizat de Forumul
Internaþional al Jurnaliºtilor Români, s-a desfã-
ºurat anul acesta la Doni Milanovacþ – Serbia.
Tema ediþiei din acest an a fost „EUROPA – MA-
NIPULARE – MINORITATE”, asta ºi în contex-
tul în care se vorbeºte tot mai mult de integrarea
Serbiei, Republicii Moldova ºi Ucrainei în Uniu-
nea Europeanã. Cotidianul regional „Cuvântul
Libertãþii” a fost singura publicaþie din presa scri-
sã, de pe piaþa media din Oltenia, invitatã la acest
Forum. Din Craiova au mai participat colegii de
la TVR Craiova ºi cei de la Digi24. O prezenþã
deosebitã din partea autoritãþilor statului român

Cea de-a patra ediþie a Congresului In-
ternaþional al Jurnaliºtilor Români a fost
organizat în Serbia, la Doni Milanovaþ.
Acest lucru s-a stabilit anul trecut, la edi-
þia precedentã a Forumului, care a avut
loc la Cernãuþi. Concomitent cu deschi-
derea lucrãrilor acestui Forum, în 12 ºcoli
din comunele Bor, Zajceri ºi Negotin au
debutat oficial cursurile pilot de limba ro-
mânã, care se vor desfãºura mai bine de
douã luni ºi jumãtate, urmând ca acest
proiect sã se aplice în toate ºcolile din
Valea Timocului începând cu anul ºcolar
2013-2014. Mai exact, începând din
toamna acestui an, la alte ºase ºcoli de

pe teritoriul comunei Kladovo (Podvîrºka,
Brza Palanka, Korbova, ºcoala generalã
Kladovo, liceul din Kladovo ºi ºcoala teh-
nicã din Kladovo), copiii vor învãþa lim-
ba maternã.

 „Presa este o putere în jurul cãreia
se organizeazã reþeaua de transfer

de informaþii ºi influenþa”
Jurnaliºti de la publicaþii de limba ro-

mânã din Serbia, Ucraina, Republica Mol-
dova, Bulgaria au venit la lucrãrile con-
gresului la care, pentru prima oarã, pre-
ºedintele FIJR – Romeo Couþi a lansat o
provocare interesantã: o sesiune de lu-

crãri cu teme variate despre problemele
presei din comunitãþile congenere din afa-
ra graniþelor României. „Dupã ºapte ani
de existenþã, trei congrese ºi numeroase
conferinþe, observ cã Forumul devine
treptat o stare de spirit, un mediu de dez-
batere ºi reflexie asupra problemelor ce
vizeazã jurnaliºtii ºi mass-media în limba
românã din afara graniþelor României. În
toamna anului 2008, ne-am adunat la Cluj
14 jurnaliºti români din Serbia, Moldova,
Ucraina ºi România pentru a fonda foru-
mul. Am simþit nevoia de a iniþia un astfel
de proiect, deºi ºtiam cã va fi un proiect
greu, cu ºanse de eºec foarte mari. Pre-

zenþa numeroasã din salã îmi confirmã cã
suntem pe drumul cel bun, chiar dacã mai
sunt multe de realizat. Presa este o pute-
re în jurul cãreia se organizeazã reþeaua
de transfer de informaþii ºi influenþa. Nu
întâmplãtor triada congresului din acest
an, care se desfãºoarã într-o localitate din
Bazinul Timocului din Serbia este „Euro-
pa-Manipulare-Minoritate”. O triadã pro-
vocatoare care sper cã va genera în aces-
te douã zile un câmp larg de discuþii ºi
idei privind presa de limba românã din
Timoc ºi nu numai”, a precizat Romeo
Couþi, preºedintele Forumului Internaþi-
onal al Jurnaliºtilor Români.

“Felicit Forumul Internaþional al
Jurnaliºtilor români, organizaþie care
se adreseazã celor aproximativ
10.000 de jurnaliºti ce activeazã în
mass-media de limba românã din
afara graniþelor, pentru perseverenþa
ºi energia cu care a promovat iden-
titatea acestei categorii profesiona-
le. Faptul cã astãzi se desfãºoarã
cel de-al IV-lea Congres al  Foru-
mului demonstreazã
cã organizaþia repre-
zintã credibil interese-
le profesionale ale
jurnaliºtilor de limba
românã din statele
unde existã comuni-
tãþi româneºti impor-
tante în principal Re-
publica Moldova,
Ucraina, Ungaria,
Serbia, Bulgaria, dar

„Avem ca priori-
tãþi susþinerea ºi
apãrarea drepturilor
legitime ale români-
lor, oriunde s-ar
afla ei; Apãrarea
identitãþii naþionale
româneºti; integra-
rea românilor în co-
munitatea în care
au ales sã trãiascã;
crearea ºi consoli-
darea unei punþi de
legãturã cu familii-
le din þarã; Promo-
varea imaginii ºi intereselor Româ-
niei. Rolul presei e din ce în ce mai
important în lumea de astãzi, pre-
sa ca suport al circulaþiei informa-
þiei, a diseminãrii ei, are un rol fun-
damental, în apãrarea drepturilor,

Mesajul premierului României, Victor Ponta, rostit de Corneliu Viºoianu, consilierul primului-ministru:

„Sunt încredinþat cã dezvoltarea mass-media de limba românã
rãspunde unor nevoi reale ale comunitãþilor româneºti din strãinãtate”

ºi Spania, Italia sau Statele Unite ale
Americii. Sunt încredinþat cã dez-
voltarea mass-media de limba ro-
mânã rãspunde unor nevoi reale ale
românilor ºi comunitãþilor româ-
neºti din strãinãtate pentru cã le ofe-
rã ºansa de a-ºi conserva identita-
tea culturalã ºi de a transmite copii-
lor ºi nepoþilor lor bogãþia spiritualã
generatã de multiculturalism. Dar

de câºtigat are ºi þara mamã, pen-
tru cã românii din strãinãtate  re-
prezintã o punte a României cu lu-
mea, punte extreme de folositoare
în aceastã lume a globalizãrii. Vã asi-
gur cã la nivelul Guvernului ºi al meu
personal, veþi gãsi întotdeauna spri-
jin pentru proiecte destinate conso-
lidãrii comunitãþilor româneºti din
strãinãtate sau al promovãrii imagi-

nii României în lume.
Dumneavoastrã, ca for-
matori de opinie ºi lideri
informali ai comunitãþilor
româneºti, aveþi o res-
ponsabilitate specialã în
acest sens, întrucât nu
este sufficient sã fiþi jur-
naliºti competenþi, ci va
trebui sã fiþi jurnaliºti care
pun suflet în activitatea
de zi cu zi...”.

Ministrul delegat pentru Românii de Pretutindeni, Cristian David:

„Presa are un rol fundamental îm apãrarea
identitãþii românilor de pretutindeni”

libertãþilor ºi identitãþii românilor de
pretutindeni. Pe de altã parte, tre-
buie sã ne batem pentru ca spiritul
european de respectare a drepturi-
lor minoritãþilor sã se afirme pre-
tutindeni unde trãiesc români”.

Directorul Institutului Cultural Român, prof. univ. dr. Andrei Marga:

„De calibrul presei depind atât cultura
democraþiei, cât ºi restul culturii”

comunitãþile românilor din afara frontie-
relor þãrii. Aduc mulþumiri jurnaliºtilor din
afara þãrii ºi din þarã, care au sprijinit pre-
ocuparea de a cunoaºte nevoile acestor
comunitãþi ºi de a le satisface. Profit de
aceastã întâlnire ºi amintesc în mod suc-
cint, câteva opþiuni ale noi strategii a in-
stituþiei. Vechea strategie a operat într-un

cadru închis. Am modificat opþiunea în fa-
voarea transparenþei depline. Un institut
cultural în exterior poate costa pânã la un
milion de euro pe an, dar cu toate acestea
propunerile noastre sunt dintre cele mai
variate ºi generoase. La Belgrad, Kiev,
Beijing, Atena (sau Salonic), Cairo ºi chiar
Seul, putem deschide filiale ale ICR”.

„EUROP„EUROP„EUROP„EUROP„EUROPA –A –A –A –A –„EUROP„EUROP„EUROP„EUROP„EUROPA –A –A –A –A –„EUROP„EUROP„EUROP„EUROP„EUROPA –A –A –A –A –„EUROP„EUROP„EUROP„EUROP„EUROPA –A –A –A –A –„EUROP„EUROP„EUROP„EUROP„EUROPA –A –A –A –A –„EUROP„EUROP„EUROP„EUROP„EUROPA –A –A –A –A –„EUROP„EUROP„EUROP„EUROP„EUROPA –A –A –A –A –„EUROP„EUROP„EUROP„EUROP„EUROPA –A –A –A –A –„EUROP„EUROP„EUROP„EUROP„EUROPA –A –A –A –A –
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Internaþional al Jurnaliºtilor Români

s-a consemnat la aceastã ediþie. Ministrul delegat
pentru Românii de Pretutindeni – Cristian David;
preºedintele ICR – Andrei Marga, secretarul de
stat Stejãrel Olaru – ºeful Departamentului Poli-
tici pentru Relaþia cu Românii de Pretutindeni, con-
silierul primului-ministru Victor Ponta – Corneliu
Viºoianu, au deschis lucrãrile congresului. Au par-
ticipat, de asemenea, mai mulþi reprezentanþi ai
liderilor comunitãþii din Timoc, precum ºi repre-
zentanþi ai Protopopiatului Dacia Ripensis de la
Negotin, vocea pãrintelui  mult-încercat Boian
Aleksandrovic rãzbãtând în toatã sala ºi sensibili-
zând întreaga audienþã: „Fãrã þarã-mumã noi nu
vom mai exista...”.

Sâmbãtã, 6 aprilie, în cea de-
a doua zi a lucrãrilor Forumului
Internaþional al Jurnaliºtilor Ro-
mâni, colega noastrã, Carolina
Jitaru – redactor ºtiri în cadrul
redacþiei „Emisiuni în limba ro-
mânã a postului Radio Ucraina
Internaþional”, care trebuia sã
îºi susþinã lucrarea cu care s-a
înscris la forum, a anunþat fap-
tul cã în curând postul de radio
în limba românã ar putea fi des-
fiinþat. Redacþia de Limba Ro-
mânã a Radio Ucraina Internaþi-
onal a luat fiinþã la data de 1 iu-
nie 1968, în prezent emite timp
de patru ore ºi 25 de minute zil-
nic, prin satelit, internet ºi unde
medii ºi este ascultatã peste tot
în lume.

Cu lacrimi în ochi, jurnalista
a solicitat sprijinul mass-media
din România ºi din Europa pen-
tru ca aceasta sã facã demersuri
ºi memorii în sprijinul menþine-
rii redacþiei de limba românã la
care lucreazã. Concret, Compa-
nia Naþionalã de Radiodifuziune
a Ucrainei, în cadrul procesului
de optimizare a activitãþii ºi de
reducere a cheltuielilor a înain-
tat Comitetului de Stat pentru Te-
leviziune ºi Radiodifuziune al
Ucrainei propunerea de desfiin-
þare a Redacþiei Emisiuni în Lim-
ba Românã a postului Radio
Ucraina Internaþional.

 „Am primit aceastã informa-
þie pe data de 1 aprilie 2013, iar
pe 2 aprilie aveam sã aflu cã nu
fusese vorba de o pãcãlealã.
„Din momentul în care se va lua
decizia, dacã se va lua, în câte-
va luni ar trebui sã fie lichidatã
redacþia de limba românã. Aici
lucreazã în prezent un numãr de
12 angajaþi, în special tineri en-
tuziaºti care pun pasiune în di-
fuzarea de emisiuni pentru ro-
mânii ucraineni. Ar fi nedrept sã
pãþim aºa ceva, mai ales cã anul
acesta se împlinesc 45 de ani de
când Redacþia de Limba Româ-
nã de la Radio Ucraina Interna-
þional a emis în eter pentru pri-

„Ideile unui grup de entuziaºti
s-au concretizat, au devenit tradi-
þie, suntem la cea de-a patra ediþie.
Importanþa misiunii jurnaliºtilor ºi
a rolului primordial în informarea
publicului larg despre problema
minoritãþilor sunt definitorii. Salut
prezenþa reprezentanþilor mijloace-
lor de informare din Serbia. Cu greu-
tate, aceºtia aduc în casele români-
lor informaþii. În cadrul discuþiilor
ºi întâlnirilor pe care le avem, pro-
blematica minoritãþilor naþionale se
aflã în atenþia noastrã. Desigur vor-
beam de rolul deosebit pe care
presa în limba maternã îl joacã, o
activitate complexã a etnicilor ro-
mâni pentru afirmarea valorilor
culturale ºi spirituale ºi a limbii ro-
mane. Limba românã reprezintã
emblema identitãþii noastre. Apã-
rarea drepturilor, accesul la învã-
þãmânt în limba maternã, reprezen-
tarea, dreptul la informare ºi la
mijloace de informare, exercitarea
dreptului religios, sunt drepturi fun-
damentale de care românii de pe
tot cuprinsul Serbiei se vor bucu-

Pagini realizate de MARGA BULUGEAN

„Aveþi deja o marcã din ce în ce
mai consistentã ºi mai puternicã.
FIJR ºi acest congres anual devi-
ne din ce în ce mai puternic ºi mai
relevant ºi de aceea vreau sã ºtiþi
cã vã sunt alãturi cu toatã inima,
atât eu cât ºi toate celelalte struc-
turi care în mod tradiþional se
ocupã de problemele legate de
românii de pretutindeni. La
DPRRP încercãm o regândire a
activitãþii, o structurare mult mai
eficientã, pe termen mediu ºi
lung. Mie îmi place sã o numesc
maturizare instituþionalã. Vom
dezvolta un proiect important pe
care l-am numit „Cunoaºte-þi
vecinii”, un program de forma-

ªeful Departamentului Politici pentru Relaþia cu Românii
de Pretutindeni, secretarul de stat Stejãrel Olaru:

„La DPRRP încercãm
o regândire a activitãþii”

re a jurnaliºtilor de limba românã,
cu sprijinul profesioniºtilor din ca-
drul Sociatãþii Române de radiodi-
fuziune ºi TVR”.

Daniel Banu, Ambasadorul României la Belgrad:

„Limba românã reprezintã
emblema identitãþii noastre”

ra din plin. Impulsionarea procesu-
lui educaþional, ºi mã refer la acest
proiect pilot demarat în Serbia pe 5
aprilie, a dus la o victorie istoricã.
600 de copii din 12 ºcoli, timp de
douã luni ºi jumãtate participã la cur-
suri de limba românã, urmând ca
aceastã disciplinã sã fie introdusã
în programa ºcolarã acolo unde
existã solicitãri. Numãrul copiilor
este peste 1600, urmeazã o anche-
tã a ministerului educaþiei din Ser-
bia, urmând ca de la 1 septembrie
sã se încheie acest proces”

Lucian Marina – TV Voievodina : „Încãlcarea
drepturilor comunitãþilor de români din Serbia”

Marga Bulugean – „Cuvântul Libertãþii”:
„Mass-media, liantul comunitãþii românilor din
Valea Timocului”

Ion Ardelean – „Radio Far” : „Problemele cu
care se confruntã mediile electronice în limba
românã din Serbia”

Lucaci Claudiu – „SRTV”: „Responsabilitatea
ªtirilor TVR faþã de publicul exterior României”

Diana Toma – „Zorile Bucovinei”: „Tânãra
generaþie de ziariºti de limba românã din Ucraina”

O parte din temele prezentate în cadrul Forumului:
Cristian Tabãrã – „SRTV” : „Patriotism ºi

oportunism în media de limba românã din afara
României”

Traian Bãrbulescu – „TVR Craiova”: „Istorie
ºi tradiþii româneºti în Valea Timocului românesc”

Chernova Alexandrina – „Glasul Bucovinei”:
„Importanþa cunoaºterii istoriei, culturii ºi tradiþii-
lor româneºti în teritoriile locuite compact de
românii din Ucraina”

Tãrîþeanu Vasile – „Arcaºul”: Mijloacele mass-
media de limba ucraineanã din regiunea Cernãuþi :
atacuri la adresa comunitãþii româneºti din
Ucraina.

SOS: Salvaþi redacþia de limba românã
a Radio Ucraina Internaþional!

ma oarã”,  a precizat redactorul
ºef al Secþiei de limba românã –
Vitalie Zîgrea.

Conducerea redacþiei româ-
neºti a adresat deja un memoriu
cãtre Preºedintele Ucrainei – Vik-
tor Ianukovici, cãtre premierul
Ucrainei ºi împuternicitul Radei
Supreme a Ucrainei pentru drep-
turile omului. Memoriul a fost
semnat de 20 de ONG-uri româ-
neºti ºi ucrainene ºi redacþii ale
publicaþiilor de limba românã din
Ucraina. Colegii noºtri sperã din
tot sufletul cã decizia capitalã nu
va fi luatã pânã la urmã ºi cã res-
ponsabilii cu activitatea de radio
ºi televiziune din Ucraina vor da
dovadã de înþelepciune în con-

cordanþã cu angajamentele Ucrai-
nei faþã de România, dar ºi de fo-
rurile europene.

Claudiu Lucaci, directorul
Departamentului de ªtiri din ca-
drul TVR a spus cã nu i se pare
corect sã se întâmple acest lu-
cru, deoarece la Bucureºti când
s-a discutat despre reorganiza-
rea postului naþional de televi-
ziune, din start, s-a scos din dis-
cuþie sã plece vreun jurnalist de
la Departamentul Minoritãþi.

Romeo Couþi – preºedintele
FIJR a precizat cã Forumul In-
ternaþional al Jurnaliºtilor Ro-
mâni va adopta un document de
sprijin în aceste zile faþã de si-
tuaþia colegilor din Ucraina.

Vasile Tãrîþeanu, fost colaborator al redacþiei de limba românã a
Radio Ucraina Internaþional, membru al uniunii scriitorilor din Ucrai-
na, din Moldova ºi din România, dar ºi preºedintele Senatului Uniunii
Interregionale a Comunitãþilor Româneºti din Ucraina.

„Este un atac voalat la adresa presei de limba românã din Ucraina ºi o
încercare de destabilizare a acesteia, pentru cã mã îndoiesc cã e vorba
de o economie considerabilã care s-ar putea face prin lichidarea acestei
redacþii. Din câte ºtiu eu, în România, de exemplu, la televiziunea naþio-
nalã s-au disponibilizat aproape o mie de oameni, dar niciunul din partea
minoritãþilor care în România sunt bine protejate de stat”.

MANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITAAAAATTTTTE”E”E”E”E”MANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITAAAAATTTTTE”E”E”E”E”MANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITAAAAATTTTTE”E”E”E”E”MANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITAAAAATTTTTE”E”E”E”E”MANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITAAAAATTTTTE”E”E”E”E”MANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITAAAAATTTTTE”E”E”E”E”MANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITAAAAATTTTTE”E”E”E”E”MANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITAAAAATTTTTE”E”E”E”E”MANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITMANIPULARE – MINORITAAAAATTTTTE”E”E”E”E”



10 / cuvântul libertãþii luni, 8 aprilie 2013
social

Este pentru a doua
oarã, consecutiv,
când þãri din lumea
întreagã îºi unesc for-
þele pentru a lupta îm-
potriva deºeurilor din
zonele naturale. Miº-
carea “Let`s Do It,
World!” este cea mai
mare miºcare socialã
organizatã vreodatã
în lume, reuºind sã
mobilizeze peste 7
milioane de voluntari
în numeroase acþiuni
de curãþenie ºi educaþie. În 2012,
o reþea complexã de echipe de
voluntari ºi ONG-uri a organizat
84 de acþiuni de curãþenie de câte
o zi, în Asia, Africa, America de
Nord, America de Sud ºi Europa
ºi au reuºit sã strângã peste
67.000 de tone de deºeuri. “Ceva
se schimbã în lume ºi acest ceva
pleacã de jos în sus. Oamenii par
sã nu mai fie mulþumiþi de modul
în care lucrurile sunt organizate

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

În 2013, peste 96 de þãri de pe
Glob vor organiza o zi de curãþenie
naþionalã, sub umbrela miºcãrii in-
ternaþionale “Let`s Do It, World!”.

România va fi ºi în acest an parte
din schimbare, organizând o nouã
Zi de Curãþenie Naþionalã pe 28
septembrie.

Obiectivul strategic al “Let`s Do It, România!” 2013 este creºterea
procentului de reciclare a deºeurilor colectate la 40% din numãrul de
saci colectaþi, de la 35% în 2012, 26% în 2011 ºi 17% în 2010. O nou-
tate în acest an este obiectivul de a implica în curãþenie ºi românii din
diaspora, acolo unde acest lucru va fi posibil.

Curãþenia Naþionalã nu este singurul proiect organizat anul acesta de
echipa “Let’s Do It, România!”. Început în 2012, proiectul „Let`s Train
It!” îºi propune sã educe românii în zona ecologicã, pentru a contribui la
un comportament responsabil faþã de mediu. Anul trecut, în perioada 8-
12 aprilie, echipa “Let’s Do It, România!” a organizat proiectul “ªcoala
mea e ECO”, în care peste 6.000 de elevi din 131 de unitãþi de învãþã-
mânt au beneficiat de training-uri în zona de ecologie. În 2013, training-
urile vor fi adresate în continuare elevilor, dar ºi companiilor.

ºi sunt gata sã-ºi asume un rol
activ pentru a da startul la schim-
bare”, a spus unul dintre iniþia-
torii miºcãrii „Let’s Do It,
World!”.

Peste 1,6 milioane de saci
de deºeuri colectaþi
în ediþiile trecute

Dupã succesul primelor trei
ediþii din 2010, 2011 ºi 2012, la
care au participat peste 650.000

de voluntari care au colec-
tat peste 1,6 milioane de
saci de deºeuri, Ziua de
Curãþenie Naþionalã din Ro-
mânia a devenit deja o tra-
diþie, care uneºte românii
de peste tot. Proiectul adu-
ce împreunã autoritãþi,
companii, ONG-uri, repre-
zentanþi media, persoane
publice ºi voluntari pentru
a face curãþenie în toatã
þara, într-o singurã zi. Anul
acesta, în aceeaºi lunã cu
România, vor face curãþe-

nie generalã þãri precum Olanda,
Franþa ºi Rusia. «“Let`s Do It,
România!” înseamnã în acest mo-
ment multã muncã ºi multã pasi-
une, dar ºi rezultate vizibile obþi-
nute pe parcursul celor trei ani de
când a luat naºtere proiectul. În
anii trecuþi am fãcut paºi impor-
tanþi în conºtientizarea românilor
în legãturã cu problema pe care o
reprezintã gunoaiele din naturã ºi,
în egalã mãsurã, am reuºit sã mo-
bilizãm la curãþenie sute de mii de
oameni, pentru a aduce o schim-
bare pozitivã României. Uºor,
uºor, românii încep sã înþeleagã
mesajul nostru ºi sã devinã am-
basadori care sã îl ducã mai de-

parte. În egalã mãsurã, ºtim cã
suntem abia la început ºi cã mai
suntem multe lucruri de fãcut, atât
în partea de educaþie ecologicã ºi
prevenþie, dar ºi în ceea ce priveº-
te mobilizarea la acþiune. Dincolo
de semnificaþia ecologicã, „Let`s
Do It, România!” este o invitaþie

de a lua atitudine ºi de a schimba
ceva atunci lucrurile nu merg aºa
cum ne-am dori, aºa cã vã aºtep-
tam alãturi de noi. E important sã
arãtãm ca o astfel de iniþiativã are
continuitate ºi cã se dezvoltã tot
mai mult de la an la an», au mai
declarat reprezentanþii proiectului.

Potrivit reprezentanþilor Crucii Roºii Ro-
mâne – Filiala Dolj, proiectul se deruleazã
pe parcursul a trei etape. Prima dintre ele,
parcursã deja, a presupus analiza ºi identifi-
carea nevoilor din centrele de pla-
sament cu sprijinul DGASPC Dolj.
“Au fost achiziþionate 15 calcula-
toare pentru cele 15 centre de pla-
sament de tip familial întrucât ma-
joritatea copiilor sunt elevi ºi au
nevoie de informaþii ce se pot ob-
þine uºor folosind internetul. De
asemenea, au fost cumpãrate ºi
trei videoproiectoare pentru cen-
trele de plasament unde sunt asis-
taþi copiii cu dizabilitãþi, acestea fi-
ind necesare pentru îmbunãtãþirea
activitãþilor specifice, de logope-
die, educaþie specialã ºi socializa-
re”, a afirmat Maria Vintilã, preºe-
dinte Crucea Roºie Românã – Fi-
liala Dolj.

Prima “lecþie” de informaticã a

Calculatoare de la Crucea Roºie
pentru copiii din 15 centre de plasament

fost deja predatã
Cea de-a doua eta-

pã a proiectului a prevãzut distribuirea ma-
terialelor achiziþionate în centre, cu sprijinul
voluntarilor. Au fost deja distribuite ºi insta-
late calculatoarele în cele cinci case de tip
familial, cu sprijinul voluntarilor, care le-au

ºi “predat” beneficiarilor prima lecþie de uti-
lizare a calculatorului. În cadrul celei de-a
treia etape a proiectului “Îmbunãtãþirea con-
diþiilor de trai în centrele de plasament din
România” au loc activitãþi de educaþie pen-
tru sãnãtate, iniþiere în acordarea primului
ajutor de bazã ºi implicarea tinerilor din cen-

tre în activitãþile de Cruce Roºie.
«În data de 27 martie a.c. am

organizat o primã activitate de edu-
caþie pentru sãnãtate, de pãstrare
a igienei personale ºi colective, la
ªcoala Gimnazialã “Gheoghe Bi-
bescu”, unde învaþã o mare parte
a copiilor asistaþi în aceste centre.
Aceastã activitate a fost coordo-
natã de trei voluntare ale filialei –
Mitroi Bianca, Burduºel Daiana ºi
Drãgoescu Mihaela, iar din centre
au fost prezenþi 51 de copii. La fi-
nalul acþiunii, aceºtia au primit în
dar produse de igienã – pastã de
dinþi, periuþe de dinþi, sãpun», a mai
precizat Maria Vintilã, preºedinte
Crucea Roºie Românã – Filiala
Dolj.

Crucea Roºie Românã – Filiala Dolj deruleazã, în
perioada februarie-aprilie a.c., un proiect umanitar
menit sã vinã în sprijinul copiilor asistaþi în centrele de
plasament din Craiova. Acesta se desfãºoarã sub generi-
cul “Îmbunãtãþirea condiþiilor de trai în centrele de plasa-
ment din România”, în 16 judeþe din þarã ºi douã sectoare
din municipiul Bucureºti, ºi este finanþat de Crucea
Roºie Germanã. Suma pusã la dispoziþia filialei doljene
pentru implementarea proiectului este de 5.000 de euro.

Programul „Euro 200”, constând în
acordarea de fonduri pentru achiziþia de
calculatoare în rândul elevilor, continuã
ºi în 2013. Vor primi 200 de euro de la
stat elevii ºi studenþii învãþãmântului de
stat sau particular acreditat, în vârstã
de pânã la 26 de ani, care provin din
familii cu venituri brute lunare de
maximum 150 de lei pe membru de
familie. Statul dã aceºti bani chiar dacã
elevul sau studentul are deja acasã un
calculator de tip desktop. Depunerea
cererilor se face pânã pe 21 aprilie, la
secretariatele unitãþilor de învãþãmânt.
Dacã solicitarea este eligibilã, unitatea
ºcolarã elibereazã un bon valoric cu
ajutorul cãruia se poate achiziþiona un
calculator desktop de la magazinele de
specialitate.
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Ansamblul
„Doina
Gorjului”,
în concert
la Craiova

Ansamblul Folcloric
Profesionis t „Doina
Gorjului” din Târgu Jiu
va urca luni, 22 apri-
lie,  ora 19.00, pe sce-
na Teatrului Naţional

„Marin Sorescu” din Craiova, într-un spectacol extraordinar
prezentat în premieră. Intitulat „Cântă Gorjul toată ţara!”,
aces ta îi aduce în faţa publicului, în acompaniamentul or-
ches trei dirijate de Marc el Parnica şi Aurel Blondea, pe soliş-
tii Maria Loga, Ion Ghiţulescu, Victoriţa Lăcătuşu, Claudia
Torop, Valentin Sanfira, Mirela Constantin, Olguţa Berbec,
Roberta Crintea, Georgiana Bîrsac,  Natalia Gorjeanu, invitate
fiind Alexandra Bleaje şi Reli Sandală, iar invitat special – în-
drăgitul interpret de muzică populară Gheorghe Roşoga. Pre-
zentator al spectacolului va fi Codruţa Florescu. Biletele s-au
pus în vânzare la Agenţia Teatrului Naţional din Craiova, la
preţul de 40 lei.

„Idolul şi Ion
Anapoda”, cu Dan
Puric şi Ileana
Stana Ionescu,
astăzi la TNC

O comedie amară despre căuta-
rea feric irii, scrisă de unul dintre
cei mai importanţi dramaturgi in-
terbelici, as tă-seară, ora 19.00, la
Teatrul Naţional „Marin Soresc u”
din Craiova: „Idolul şi Ion Anapo-
da”, de G.M. Zamfirescu,  în regia
regretatului Ion Cojar. Alături de
Dan Puric  (în rolul lui Ion, un om
anapoda),  spectacolul îi are în dis-
tr ibuţie pe actorii Ileana Stana Io-

nescu (Stăvaroaia, o mătuşă care nu a renunţat încă la via-
ţă), I leana Olteanu / Cesonia Postelnicu  (Mioara, o nepoa-
tă frumoasă ş i proas tă) , Irina Cojar (Frosa, idolul din vis ),
Silviu Biriş (Valter, un băiat deş tept),  Alexandru Hasnaş
(Aristotel Matac, un musafir nepoftit), Afrodita Androne /
Erika Băieşu (Icu Danicel, o haimana inteligentă) . Specta-
colul fac e parte din repertoriul Te atrului Naţional din
Bucureşti încă de la lansarea sa,  din ianuarie 2006. Biletele
se găsesc  la Agenţia TNC, la preţul de 100 de lei.

Tenorul
Costel
Busuioc,
din nou
pe scena
Filarmonicii
„Oltenia”

După c oncerte prilejuite de sărbătorile de iarnă ori cel de
canţonete, ar ii ş i duete celebre, pe c are l-a sus ţinut în urmă
cu aproape doi ani, tenorul Cos tel Busuioc revine pe scena
Filarmonicii „Oltenia”.  O face ca invitat special, în compa-
nia sopranei Georgeta Grigore,  cu prilejul unui spectac ol
prezentat astăzi, de la ora 17.00, cu oc azia Zilei Internaţi-
onale a Romilor. Îşi dau conc ursul Orchestra Simfonică şi
Corala Academică ale ins tituţiei, c u maestrul Alexandru Io-
sub la pupitrul dirijoral,  iar programul cuprinde bijuterii
muzicale.  În partea a doua,  public ul va asculta un c oncert
de muzică lăutăreasc ă susţinut de Taraful „Shukar Gipsy”,
condus  de maeştrii Puiu Buc ătaru ş i Gabi Duţă, avându-i ca
invitaţi pe Nelu Ploieşteanu şi Mona Idolu.  Evenimentul es te
organizat de Asoc iaţia CREDIS – Centrul de Resurse pentru
Educaţie,  Dezvoltare şi Inc luziune Soc ială. Intrarea es te li-
beră, pe baza invitaţiilor oferite de organizatori.

Se doreşte promovarea unui
patrimoniu cultural mai puţin vizibil

Minis terul Culturii recomandă
muzeelor din România să diversifi-
ce oferta culturală în timpul Nopţii
Muzeelor: „În contextul diversifică-
rii ofertei dumneavoastră culturale,
special dedicate acestui eveniment,
vă rugam să aveţi în vedere şi or-
ganizarea unor expoziţii/
proiecte culturale în par-
teneriat cu muzee şi co-
lecţii din mediul rural
(structuri ce funcţionea-
ză în subordinea primă-
riilor sau în cadrul şcoli-
lor şi căminelor culturale
sau care sunt gestionate
de persoane private)”.
Prin aceste parteneriate,
ministerul doreşte sa con-
tribuie la promovarea
unui patrimoniu cultural
mai puţin vizibil, care nu
beneficiază de cele mai bune con-
diţii de conservare, documentare şi
expunere.

Reţeaua Naţională a Muzeelor
din România (RNMR) este parte-
ner oficial al evenimentului la nivel
internaţional şi asigură o promova-
re amplă şi coerentă a activităţilor
organizate de muzeele româneşti, în
spec ial prin intermediul site-ului
special dedicat, www.noapteamu-
zeelor.ro, dar şi al unei campanii de
promovare la nivel naţional. Noap-
tea Muzeelor este sprijinită anual de
peste 3.000 de muzee din Europa,
dintre care aproximativ 100 sunt din
România. Între acestea, şi Muzeul
Olteniei din Craiova, care a contu-
rat încă de pe-acum un proiect spe-
cial dedicat acestui eveniment.
„Noaptea Albă a Muzeului Olteniei
– descoperă Harta în umbre”

„Alături de asocierea muzeului cu
ideea de spaţiu alternativ pentru
petrecerea timpului liber şi dezvol-

În Noaptea Muzeelor,
craiovenii vor „scrie” cu lumină folosind
tehnici multimedia de ultimă generaţie
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 Noaptea Muzeelor este un eve-
niment de succes iniţiat de Ministe-
rul Culturii şi Comunicării din Fran-
ţa şi patronat de Consiliul Europei,
de UNESCO şi de Consiliul Interna-
ţional al Muzeelor (ICOM). Noap-
tea Muzeelor este pandantul nocturn
al Zilei Internaţionale a Muzeelor,
sărbătorită întotdeauna pe 18 mai.

Cea de-a X-a ediţie autohtonă a Nopţii Mu-
zeelor, eveniment desfăşurat anual în pe ste
3.000 de instituţii de gen din Europa, va avea
loc pe 18 mai şi, ca noutate, va cuprinde, potri-
vit recomandărilor Ministerului Culturii,  şi
muzee şi colecţii din mediul rural, informează
site-ul evenimentului. La Craiova, evenimen-
tul va fi marcat de Muzeul Olteniei, prin cele
trei secţii ale sale, Muzeul de Artă fiind încă
închis pentru lucrări de consolidare şi restau-
rare. Ca şi anul trecut – când afluenţa publicu-
lui a fost surprinzătoare chiar şi pentru organi-

zatori –, Secţiile de Istorie-Ar-
he ologie, Ştiinţele  Naturii şi

Etnografie vor fi deschise în intervalul orar
18.00 – 2.00, iar accesul publicului va fi liber.
Craiovenii vor fi anunţaţi despre eveniment şi
prin amplasarea unor obiecte tridimensionale
specifice, în Piaţa Prefecturii şi în faţa sediilor
Muzeului Olteniei. În noaptea de 18 spre 19
mai vor putea vizita noua expoziţie cu arme albe
şi de foc din colecţiile craiovene şi cele ale
Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, iar în
spaţiul exterior al Secţiei de Istorie şi Arheo-
logie vor „scrie” cu lumină folosind tehnici
multimedia de ultimă generaţie.

tarea unui dialog specific cu publi-
cul, prin transmiterea de mesaje in-
citante şi lansarea de noi produse şi
servicii, s-a conturat şi ideea de a
crea în cadrul muzeului o atmosfe-
ră specială: folosind lumina clar-
obscură, lanterne şi indicii create cu
ajutorul culorilor fluorescente c u
ocazia celebrării evenimentului in-
ternaţional Noaptea Muzeelor. Pro-

iectul propune descoperirea muzeu-
lui, altfel, prin misteriosul drum al
cercetării, stabilind astfel noi trasee
şi noi căi de înţelegere a pieselor din
muzeu, activităţi ce răspund întoc-
mai obiectivelor subliniate mai sus”,
se menţionează în proiect.

După cum a precizat managerul
instituţiei, Florin Ridiche, promova-
rea evenimentului va fi şi ea una ne-
convenţională: „Pentru atragerea

unui număr cât mai mare de vizita-
tori în timpul Nopţii Muzeelor, vor
fi amplasate obiecte tridimensiona-
le specifice fiecărei secţii, atât în
Piaţa Prefecturii, cât şi în faţa se-
diilor Muzeului Olteniei”.
Expoziţii şi proiecţii de filme specifice
fiecăreia din cele trei secţii

Evenimentul le va prile-
jui, din nou, craiovenilor vi-
zitarea gratuită a expoziţii-
lor adăpostite de cele trei
secţii. Astfel, în Sala „Şte-
fan Ciuceanu” din clădi-
rea nouă (strada Madona
Dudu nr. 14) vor putea
vedea „Arme albe şi de
foc” şi „Obiecte din cosi-
tor – secolele XVI-XIX din
colecţia Muzeului Naţional
Bruk enthal din Sibiu”,
cele mai recente expoziţii al
muzeului craiovean. Şi anul

trecut, în aceeaşi
perioadă, aici a fost
deschisă o expozi-
ţie cu obiecte din
patrimoniul mu-
zeului sibian: „Ca-
podopere din ar-
gint”.

De asemenea,
şi c elelalte două
secţii  vor veni în
întâmpinarea pu-
blicului cu expozi-
ţiile permanente,
dar şi cu proiecţii

de filme specifice fiecăreia din ele.
Publicul va putea vizita expoziţiile
„Facerea pâinii”, „Ritmurile vie-
ţii”, „Memoria păpuşilor jucate”
– la Secţia de Etnografie / Casa
Băniei (strada „Matei Basarab” nr.
14), „Oltenia – Terra Fossilis”,
„Ecosisteme din Oltenia”, „Colec-
ţia de roci şi minerale”, „Univer-
sul şi sistemul nostru solar” şi Pla-
netariul – la Secţia de Ştiinţele
Naturii (strada „Popa Şapcă nr. 8).
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externe

Germania a anunþat cã amba-
sada sa la Phenian poate, pentru
moment, sã continue sã funcþio-
neze. „Securitatea ambasadei ger-
mane ºi expunerea acesteia la pe-
ricol sunt evaluate în permanen-
þã. (...)Ministrul de Externe, Gui-
do Westerwelle, este informat în
mod continuu în acest sens. În
acest stadiu, ambasada poate lu-
cra. În ceea ce priveºte securita-
tea ambasadei, existã consultãri
permanente, în special cu alþi par-
teneri strãini care au ºi ei amba-
sade”, a anunþat, într-un comu-
nicat, Ministerul german de Ex-
terne. Londra, la rândul sãu, ºi-a
exprimat scepticismul cu privire
la amploarea avertismentului

nord-coreenilor, ministrul de Ex-
terne, William Hague, subliniind
ieri cã nu existã vreun semn re-
cent de „redesfãºurare” a forþe-
lor nord-coreene ºi îndemnând la
pãstrarea calmului, relateazã AFP.
„Nu am observat trupele (nord-
coreene) repoziþionându-se sau
forþe terestre în redesfãºurare,
lucruri la care te aºtepþi înaintea
unui atac militar. Acesta este mo-
tivul pentru care este important
sã ne pãstrãm calmul, ºi (sã fim)
totodatã fermi ºi uniþi”, a declarat
Hague pentru BBC.

Franþa nu ia în calcul
evacuarea personalului

Parisul „ia în serios situaþia” din
Coreea de Nord ºi „ne consultãm
îndeaproape atât cu partenerii
noºtri europeni la faþa locului, cât
ºi cu ONU. Nu se ia în calcul, în
acest stadiu, o evacuare a perso-
nalului Biroului Francez de Cope-

rare (doi agenþi) ºi nici a cetãþeni-
lor francezi ce lucreazã în cadrul
ONG-urilor ºi agenþiilor ONU la
faþa locului”, a anunþat Philippe
Lalliot, un purtãtor de cuvânt al
Quai d’Orsay, într-un comunicat.
Franþa nu are relaþii diplomatice
cu Coreea de Nord, deci nu are
statistici precise asupra numãru-
lui de cetãþeni aflaþi în aceastã þarã,
a precizat Ministerul francez de
Externe pentru AFP.

MAE: Ambasada României la
Phenian îºi continuã activitatea

Ambasada României la Phenian
îºi continuã activitatea, a precizat
ieri Ministerul român al Afaceri-
lor Externe, dând asigurãri cã mo-

nitorizeazã atent evoluþiile din pen-
insula coreeanã ºi evalueazã per-
manent securitatea misiunii diplo-
matice. „În contextul actual, ac-
tivitatea misiunii noastre diploma-
tice continuã”, aratã MAE, la so-
licitarea Agerpres. „În prezent, în
ambasada de la Phenian se aflã 12
persoane, diplomaþi, personal au-
xiliar ºi familiile acestora. Cu
excepþia personalului ambasadei,
în Coreea de Nord nu existã
alþi cetãþeni români”, detaliazã
sursa citatã.

Preºedintele chinez
nu vrea haos în Asia

Nici o þarã nu are dreptul de a
arunca Asia în haos, a estimat ieri
preºedintele chinez, Xi Jinping,
fãrã a numi însã vreo þarã anume,
transmite AFP. Nimeni nu ar tre-
bui sã fie autorizat sã arunce în
haos o regiune sau lumea întrea-
gã „din egoism”, a declarat Xi Jin-

ping, la Forumul economic anual
de la Boao, în prezenþa mai mul-
tor ºefi de stat ºi de guvern, pre-
cum ºi a directorului general al
FMI, Christine Lagarde. „Trebu-
ie sã acþionãm în mod concertat,
pentru a rezolva mari dificultãþi,
în scopul de a asigura stabilitatea
în Asia”, care se confruntã cu
„noi provocãri, atât timp cât apar
chestiuni sensibile ºi existã ame-
ninþãri pe planul securitãþii ºi ne-
tradiþionale”, a adãugat preºedin-
tele chinez. China a anunþat ieri
cã a cerut Coreei de Nord sã ga-
ranteze securitatea diplomaþilor
sãi, dupã ce Phenianul s-a decla-
rat incapabil sã asigure securita-
tea ambasadelor începând din 10
aprilie, în caz de conflict. Amba-
sada Chinei funcþioneazã în con-
tinuare „normal”, a precizat un
purtãtor de cuvânt al Ministerului
chinez de Externe, Hong Lei.

Fidel Castro gãseºte situaþia
din Coreea de Nord drept

periculoasã ºi absurdã
Fostul numãr unu cubanez, Fi-

del Castro, în vârstã de 86 de ani,
care a transmis puterea fratelui
sãu Raul, în 2006, din cauza pro-
blemelor de sãnãtate, a rupt tãce-
rea, recomandând moderaþie re-
gimului de la Phenian, într-un
moment în care tensiunile din pen-
insulã se accentueazã ºi ambasa-
dele strãine au fost puse în gar-
dã. „Il Lider Maximo” considerã,
într-un articol publicat în „Gran-
ma” ºi alte medii cubaneze, cã
Phenianul trebuie sã evite orice
rãzboi, tensiunile actuale reprezen-

tând un risc mult mai grav de con-
flict nuclear decât criza rachete-
lor din 1962 din Cuba, când se
afla la putere.

SUA au amânat un test
nuclear programat sãptãmâna

viitoare în California
În Coreea de Sud, un oficial

guvernamental citat de agenþia de
presã Yonhap a apreciat cã diplo-
maþii strãini urmeazã sã ignore
mesajul Phenianului. „Majoritatea
acestor guverne strãine conside-
rã mesajul nord-coreean drept un
mijloc de amplificare a tensiunii
în peninsula” coreeanã, a decla-
rat acest oficial sud-coreean sub
protecþia anonimatului. ONU nu
intenþioneazã, de asemenea, sã
evacueze personalul. Mai mult,
sâmbãtã, armata americanã era pe
punctul de a mobiliza un nou
avion fãrã pilot, de spionaj, la baza
americanã aerianã din Misawa (Ja-
ponia), cu scopul de a consolida
supravegherea Coreei de Nord,
suspectatã de pregãtirea unui tir
de rachetã, scria presa japonezã
sâmbãtã. În paralel însã, Statele
Unite au amânat un test nuclear
programat pentru sãptãmâna vii-
toare în California, la baza aeria-
nã Vandenberg, al rachetei de tip
Minuteman 3 (o rachetã balisticã
intercontinentalã cu ogivã nuclea-
rã), într-o încercare de calmare a
tensiunilor cu Coreea de Nord.

Potrivit unui oficial american din
cadrul Departamentului Apãrãrii,
secretarul Chuck Hagel a decis
aceastã amânare, cu scopul de a
evita ca testul „sã poatã fi consi-
derat ca exacerbând criza în curs
cu Coreea de Nord”.

O întâlnire anualã
SUA-Coreea de Sud a fost,
de asemenea, amânatã

De asemenea, Coreea de Sud
ºi SUA au amânat o importantã
reuniune militarã, care urma sã
aibã loc la jumãtatea lui aprilie la
Washington, la solicitarea Seulu-
lui, a anunþat ieri un oficial sud-
coreean. Generalul Martin Dem-
psey, ºeful Statului Major ameri-
can Interarme, ºi omologul sãu
sud-coreean, generalul Jung
Seung-jo, urmau sã discute de-
spre politica lor comunã faþã de
Coreea de Nord ºi despre alte sub-
iecte în cadrul unei reuniuni anua-
le, pe 16 aprilie. „Decizia de a
amâna reuniunea a fost adoptatã
(...) din cauza situaþiei speciale
actuale a apãrãrii noastre naþiona-
le”, a declarat pentru AFP un pur-
tãtor de cuvânt al Statului Major
sud-coreean Interarme.

Seulul a furnizat
noi precizãri despre pregãtiri

militare nord-coreene
„S-a confirmat cã nord-coree-

nii au transportat cu trenul, la în-
ceputul sãptãmânii, douã rachete
(de tip) Musudan, cu razã medie
de acþiune, cãtre coasta de est, ºi
le-au instalat pe vehicule echipate
cu un dispozitiv pentru tir”, a de-
clarat un oficial de rang înalt din
cadrul guvernului sud-coreean.
Racheta de tip Musudan are o razã
de acþiune de aproximativ 3.000 de
kilometri, adicã are capacitatea sã
atingã Coreea de Sud ºi Japonia.
Cu o încãrcãturã uºoarã, ea poate
atinge o razã de pânã la 4.000 de
kilometri ºi, deci, teoretic, poate
ajunge în Guam, o insulã în Paci-
fic, situatã la aproximativ 3.380 de
kilometri de Coreea de Nord, in-
sulã pe care sunt staþionaþi aproxi-
mativ 6.000 de militari americani.

Diplomaþi strãini aflaþi în post la Phe-
nian pãreau hotãrâþi, sâmbãtã, sã rãmânã
în aceastã þarã, în pofida unui avertisment
din partea Coreei de Nord, care a transmis
clar, vineri, cã, începând cu 10 aprilie, nu
mai poate asigura securitatea reprezentan-
þelor diplomatice, în contextul puternice
tensiuni din peninsulã. ªefii misiunilor di-
plomatice a ºapte þãri din UE - Germania,
Marea Britanie, Suedia, Polonia, România,
Cehia ºi Bulgaria - prezente în Coreea de
Nord, au discutat sâmbãtã, la Phenian, de-
spre o eventualã evacuare, în contextul în

care puterea nord-coreeanã a instalat a
doua rachetã cu razã medie de acþiune pe
coasta de est ºi ameninþã cu efectuarea unor
lovituri, inclusiv nucleare, împotriva unor
obiective americane. La finalul reuniunii,
purtãtori de cuvânt ai ministerelor de Ex-
terne ai mai multora dintre aceste ºapte
state au refuzat sã comenteze despre întâl-
nirea lor, trimiþând jurnaliºtii cãtre o reu-
niune asupra Coreei de Nord a ambasado-
rilor celor 27 de state UE ce urmeazã, po-
trivit unei surse diplomatice, sã aibã loc
astãzi, la Bruxelles.

Diplomaþii strãini par hotãrâþi sã rãmânãDiplomaþii strãini par hotãrâþi sã rãmânãDiplomaþii strãini par hotãrâþi sã rãmânãDiplomaþii strãini par hotãrâþi sã rãmânãDiplomaþii strãini par hotãrâþi sã rãmânã
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Ministrul Afacerilor Externe
Titus Corlãþean
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Poziþiile Iranului ºi marilor pu-
teri cu privire la programul nu-
clear iranian sunt „încã foarte în-
depãrtate”, a declarat sâmbãtã
Catherine Ashton, Înaltul Repre-
zentant UE pentru Politicã Ex-
ternã, care conduce negocierile
Grupului 5+1, la finalul unei reuni
fãrã un acord, în Kazahstan.
Dupã douã zile de „negocieri
lungi ºi intense, este clar cã po-
ziþiile” celor douã pãrþi „rãmân
foarte îndepãrtate”, le-a spus
Ashton unor jurnaliºti, la un ho-
tel din Almaty, în care s-au des-
fãºurat negocierile. Þãrile din
cadrul Grupului 5+1 (cei cinci
memebri permanenþi ai Consiliu-
lui de Securitate al ONU - SUA,
Franþa, Marea Britanie, Rusia ºi
China, plus Germania) ºi Iranul
nu au reuºit sã ajungã la un
acord asupra datei ºi locului vii-
toarei runde, a adãugat Ashton.
„Am conchis, deci, cã toate pãr-
þile se vor întoarce în capitala lor,
pentru a evalua unde se aflã pro-
cesul” de negociere, a mai spus
ea. „Voi rãmâne în contact cu
(negociatorul-ºef iranian Said)
Jalili, pentru a vedea cum vom

continua”, a subliniat ºefa diplo-
maþiei europene. Nu existã o „în-
þelegere reciprocã” între cele
douã pãrþi, a recunoscut ºi ad-
junctul ministrului rus de Exter-
ne, Serghei Riabkov. În cadrul
precedentei runde, care s-a des-
fãºurat în acelaºi loc, Grupul 5+1
a prezentat o ofertã privind „sus-
pendarea”, nu „încetarea” activi-
tãþilor de îmbogãþire a uraniului
pânã la un nivel de 20% în Iran, în
schimbul atenuãrii unor sancþiuni
asupra comerþului cu aur ºi secto-
rului petrochimic, care sugrumã
economia iranianã. Însã Iranul a
insistat încã din deschiderea noii
runde asupra recunoaºterii drep-
tului sãu de a îmbogãþi uraniu ºi a
prezentat o „propunere detaliatã”,
se pare neconvingãtoare pentru
membrii Grupului 5+1. Puteri oc-
cidentale ºi Israelul - un inamic re-
cunoscut al Iranului - suspectea-
zã Teheranul cã încearcã sã fa-
brice, cu ajutorul uraniului îmbo-
gãþit, arma atomicã, sub acoperi-
rea programului sãu nuclear civil,
ceea ce Republica islamicã dez-
minte. Rezoluþiile ONU care sanc-
þioneazã Iranul din cauza activitã-

þilor sale nucleare au fost consoli-
date în mod unilateral, printr-un
embargo bancar ºi petrolier, de
cãtre Uniunea Europeanã ºi Sta-
tele Unite. Ministrul israelian pen-
tru Afaceri Strategice, Yuval Stei-
nitz, i-a îndemnat ieri pe membrii
comunitãþii internaþionale sã sta-
bileascã Teheranului un ultimatum
de „câteva sãptãmâni, o lunã” pen-
tru încetarea îmbogãþirii uraniului,
sub pedeapsa unor lovituri milita-

re. „Iranienii joacã micul lor joc ºi
râd pânã când obþin bomba nuclea-
rã”, a declarat pentru postul mili-
tar de radio Steinitz, care este în-
sãrcina ºi cu serviciile de informa-
þii. „A venit timpul sã adresãm o
ameninþare militarã Iranului sau sã
îi stabilim un fel de linie roºie, un
ultimatum fãrã echivoc din partea
întregii lumi (care sã fie lansat) de
cãtre Statele Unite ºi Occident”,
a adãugat el.
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Cel puþin 15 persoane,
dintre care 9 copii, au murit
sâmbãtã într-un bombarda-
ment al armatei aeriene
asupra cartierului kurd din
oraºul Alep (nord), conform
Observatorului Sirian al
Drepturilor Omului (OSDO).
„Un avion militar a bombardat
vestul ºeicului Maqsud,
omorând cel puþin 15 civili,
dintre care nouã copii ºi trei
femei”, a anunþat OSDO,
precizând cã sectorul vizat era
sub controlul Partidului Uniunii
Democratice (PYD), aliat
sirian al Partidului Muncitorilor
din Kurdistan (PKK, kurd
turc). La câteva ore dupã raid,

Carnagiu în Siria: Cel
puþin 15 persoane, dintre

care 9 copii, au murit
Secretarul de stat american John

Kerry (foto) a declarat ieri, la Is-
tanbul, cã Turcia ar putea juca un
rol cheie ºi aduce o „importantã con-

 Kerry în Turcia: Ankara
poate juca un rol cheie

în Orientul Mij lociu
miliþiile PYD au atacat un
baraj al armatei la intrarea de
sud a ºeicului Maqsud, omo-
rând 5 soldaþi, a adãugat
OSDO. „Este vorba de un act
de rãzbunare dupã raid”, a
comentat Rami Abdel Rah-
man, directorul OSDO. Raidul
aerian intervine dupã mai
multe zile de lupte intense în
aceastã zonã, între rebeli ºi
soldaþi, la care au participat
luptãtori kurzi ai PYD care
susþin cã îºi apãrã sectorul.
Pânã în prezent kurzii din Siria
erau divizaþi cu privire la
rãzboiul civil din þarã, iar
majoritatea au încercat sã
menþinã o poziþie de neutralitate.

tribuþie la procesul de pace dintre
Israel ºi Palestina”. „O þarã atât de
dinamicã ºi energicã precum Tur-
cia poate avea un profund impact
asupra procesului de pace”, a de-
clarat John Kerry la o conferinþã
de presã comunã cu ministrul turc
al Afacerilor Externe, Ahmet Da-
vutoglu. Kerry a cerut Turciei ºi Is-
raelului sã-ºi normalizeze relaþiile di-
plomatice, importante pentru stabi-
litatea Orientului Mijlociu, dupã scu-
zele statului evreu adresate Anka-
rei pentru moartea a 9 turci, în 2010,
prin atacul asupra unei nave care
avea destinaþia Gaza. Secretarul de
stat american a avertizat din nou
Iranul în privinþa controversarului
sãu program nuclear.

Comisia Europeanã nu poartã nici un fel
de rãzboi împotriva Ungariei, ci insistã doar
asupra faptului cã sistemul legal al þãrii tre-
buie sã fie în conformitate cu normele Uni-
unii Europene, a explicat vicepreºedintele
CE ºi totodatã comisarul european pentru
Justiþie, Viviane Reding (foto), într-un in-
terviu publicat în ediþia de sâmbãtã a coti-
dianului „Nepszava”, preluat de MTI. Re-
ding a recunoscut cã Bruxellesul este îngri-
jorat de anumite desfãºurãri de evenimente
din Ungaria ºi a punctat cã CE pregãteºte
o analizã completã, pentru a stabili dacã un
amendament adoptat recent la Constituþia
ungarã se aflã în conformitate cu dreptul
UE. Este foarte regretabil cã guvernul un-
gar a refuzat sã respecte o solicitare fãcu-
tã de preºedintele Comisiei Europene, Jose

Manuel Barroso, ºi nu a aºteptat evaluarea
CE înainte de a aproba amendamentul con-
stituþional, a adãugat Re-
ding. „Dupã cum a subliniat
preºedintele Barroso la 11
martie, dacã va fi necesar,
nu vom ezita sã facem uz de
toate mijloacele disponibile,
repet, toate mijloacele dis-
ponibile, dacã Ungaria nu va
respecta dreptul UE ºi stan-
dardele constituþionale ale
Consiliului Europei”, a subli-
niat comisarul european pen-
tru „Nepszava”. O Consti-
tuþie nu trebuie consideratã
niciodatã ca fiind o jucãrie.
Ea reprezintã un set de re-

guli de bazã ce nu pot fi schimbate odatã la
câteva luni, a conchis Reding.

Reding: Comisia Europeanã nu poartã un rãzboi împotriva Ungariei

Bashar al-Assad despre
premierul turc: „idiot”
ºi „imatur”

Preºedintele sirian, Bashar al-
Assad, care se confruntã de doi
ani cu o rebeliune, a avertizat cã
o prãbuºire a regimului sãu va
avea un „efect de domino” în
Orientul Mijlociu, într-un
interviu pentru presa turcã difuzat
vineri. „Toatã lumea ºtie cã dacã
Siria va fi împãrþitã sau dacã
forþele teroriste vor prelua
controlul asupra þãrii va exista o
contagiune directã în þãrile
vecine. (...) Incendiul din Siria se
va propaga în Turcia, (dar) din
nefericire (Erdogan) nu vede
aceastã realitate. Erdogan
acþioneazã împreunã cu Israelul
pentru a distruge Siria (...), dar
statul sirian nu s-a prãbuºit, iar
sirienii au rezistat. Guvernul turc
contribuie în mod direct la
uciderea poporului sirian”, a
declarat el în acest interviu
pentru postul Ulusal ºi ziarul
Aydinlik, realizat marþi ºi difuzat
integral pe pagina de Facebook a
preºedinþiei siriene. „Nu trebuie
sã permitem unor lideri idioþi ºi
imaturi sã distrugã aceastã
relaþie” dintre Turcia ºi arabi, a
spus el, referindu-se la Erdogan.

Moscova, îngrijoratã
de posibila declarare a limbii
moldoveneºti ca limbã de stat

Autoritãþile ruse se declarã
îngrijorate de o iniþiativã legisla-
tivã de la Chiºinãu, ce prevede
înlocuirea limbii moldoveneºti cu
cea românã ca limbã de stat.
Moscova „urmãreºte cu îngrijo-
rare noua acutizare a dezbaterii
socio-politice pe teme lingvistice,
ce a urmat dupã introducerea, de
cãtre deputaþii din partea Parti-
dului Liberal, a unei iniþiative
legislative ce are drept obiectiv
înlocuirea limbii moldoveneºti cu
limba românã ca limbã de stat ºi
încãlcarea independenþei drepturi-
lor lingvistice, obþinute de-a
lungul anilor, ale minoritãþilor
naþionale care trãiesc în þarã,
între care ºi cea vorbitoare de
limba rusã”, potrivit unui
comentariu al Ministerului rus de
Externe, citat de ITAR-TASS.

Un apropiat al lui
Timoºenko, graþiat
de preºedintele ucrainean

Preºedintele ucrainean, Viktor
Ianukovici, l-a graþiat pe fostul
ministru de Interne, Iuri Luþen-
ko, un aliat al fostului premier
Iulia Timoºenko, care ispãºeºte o
condamnare la închisoare pentru
abuz de putere, a anunþat
preºedinþia ieri. Publicarea
acestui decret prezindeþial
intervine dupã câteva zile de la
menþinerea, de cãtre Curtea de
Casaþie, a pedepsei de patru ani
împoriva lui Luþenko, încarcerat
de la arestarea sa, în decembrie
2010.  Hotãrârea lui Ianukovici
de a-l graþia pe Luþenko rãspun-
de unor îndemnuri repetate din
partea unor guverne occidentale
ºi unor emisari speciali ai
Parlamentului European (PE) în
Ucraina, ca fostul preºedinte
polonez Aleksandr Kwasniewski
ºi fostul preºedinte PE, Pat Cox.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
SPITALUL CLINIC CF CRAIOVA, str.
ªTIRBEI VODÃ, nr. 6, judeþul Dolj, tele-
fon: 0251/532.436, organizeazã licitaþie
publicã deschisã în data de 11.04.2013,
ora 12.00 pentru închirierea spaþiului în
suprafaþã de 304 mp situat în Craiova,
str. ªtirbei Vodã, nr. 2 pentru activitãþi
medicale sau conexe actului medical.
Documentaþia pentru elaborarea ºi pre-
zentarea ofertei poate fi ridicatã de la
sediul Spitalului (Secretariat) în interva-
lul 08.04-09.04.2013. Ofertele se vor de-
pune la sediul organizaþiei pânã la data
de 11.04.2013, ora 10.00 ºi se vor des-
chide la acelaºi sediu în data de
11.04.2013, ora 12.00.
U.M.F. Craiova organizeazã licitaþie publi-
cã pentru închirierea unei suprafeþe de
40 mp, situatã pe terasa cãminului stu-
denþesc nr. 2, suprafaþa pe care se va
monta o instalaþie de telecomunicaþii. Do-
cumentaþia necesarã poate fi procuratã
de la Direcþia Patrimoniu, Biroul Tehnic,
Bd. 1 Mai nr. 68 – Cãmin studenþesc nr. 2,
Craiova. Data desfãºurãrii licitaþiei este
12.04.2013, ora 11.00, la Direcþia Patrimo-
niu, Biroul Tehnic, bd. 1 Mai nr. 68 – Cã-
min studenþesc nr. 2, Craiova. Depune-
rea ofertelor pânã la data de 12.04.2013,
ora 10.00, la Direcþia Patrimoniu, Biroul
Tehnic, bd. 1 Mai nr. 68 – Cãmin studen-
þesc nr. 2, Craiova. În cazul neîndeplinirii
condiþiilor de participare, licitaþia se va
repeta în data 15.04.2013.
SC CAMATARU COM TRANS SRL cu
sediul în Craiova, str. Olteþ, nr.14-16, bl.
IJK, jud. Dolj, anunþã publicul interesat
asupra  luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj, pentru Elaborare PUD
ºi obþinere avize pentru construire Cen-
tru pentru excelenþã în afaceri “Universi-
taria, S+P+3 Etaje, amplasament în Cra-
iova, str. A. I. Cuza , nr. 42, judeþul Dolj”
planul nu se supune evaluãrii de mediu
ºi nu se supune procedurii de evaluare
adecvatã, urmând a fi supus procedurii
de adoptare fãrã aviz de mediu. Docu-
mentaþia precum ºi motivele care au stat
la baza luãrii deciziei etapei de încadrare
pot fi consultate în zilele de luni-joi între
orele 830-1600 ºi vineri între orele 800-1300 la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, str. Petru Rareº, nr.1, Craiova.

Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj (fax: 0251/419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro) , în termen
de 10 zile calendaristice de la data publi-
cãrii în mass-media.
CONVOCATOR. În temeiul art.15 alin.4
din Statutul U.J.C.C Dolj Comitetul Direc-
tor al U.J.C.C Dolj convoacã pe data de
25.04.2013 orele 11.00 la Han Craioviþa din
Craiova, adunarea generalã ordinarã cu
urmãtoarea ordine: 1. Prezentarea, discu-
tarea ºi aprobarea Raportului privind ac-
tivitatea Comitetului Director ºi a salaria-
þilor U.J.C.C Dolj în perioada 1.01.2012 –
31.12.2013. 2. Prezentarea, discutarea ºi
aprobarea Raportului Cenzorului pe anul
2012 .  3. Dezbaterea ºi aprobarea situaþii-
lor financiare pe anul 2012. 4. Aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2013 . 5. Descãrcarea de gestiune a mem-
brilor Comitetului Director pentru anul
2012. 6. Alegerea Preºedintelui U.J.C.C
Dolj. 7. Alegerea Comitetului Director al
U.J.C.C Dolj. 8. Aprobarea cuantumului
cotizaþiei lunare ºi a termenului de platã
pentru membrii asociaþi pentru anul 2013,
aprobarea procentului de 10% din vân-
zãrile de active construite din fondul de
investiþii centralizat. 9. Aprobarea cuan-
tumului indemnizaþiei pentru membrii
Comitetului Director ºi pentru cenzor pe
anul 2013. 10. Aprobarea cuantumului
cotizaþiei cãtre Uniunea Naþionalã a Coo-
peraþiei de Consum – Centrocoop Bu-
cureºti pentru anul 2013 . 11. Alegerea de-
legaþilor la Congresul Cooperaþiei de
Consum din România pe anul 2013 . 13.
Diverse. În temeiul art.15 alin.4 din Statu-
tul U.J.C.C Dolj, convoacã pe data de
25.04.2013 orele 13.00 la Han Craioviþa din
Craiova adunarea generalã extraordina-
rã, cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea modificãrii Statutului U.J.C.C Dolj
art. 15 paragraf 1 ºi a Actului Constituiv
art. 6 alin. 2 prin alegerea preºedintelui ºi
a Comitetului Director. 2. Aprobarea în-
chirierii ºi comodatului pentru spaþiile
U.J.C.C Dolj pentru anul 2013 . 3. Diver-
se. 4. În cazul în care nu se intruneºte
cvorumul de ºedinþã adunãrile generale
se reconvoacã pentru data de 26.04.2013
la aceeaºi orã, aceeaºi locaþie ºi cu ace-
eaºi ordine de zi.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGE-
TIC OLTENIA S.A. TÂRGU JIU SUCUR-
SALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA
II, titular al proiectului „Mãrirea stabilitãþii
depozitului de zgurã ºi cenuºa Valea Mâ-
nãstirii folosind tehnologia de preparare
a fluidului autoîntãritor de zgurã ºi cenu-
ºã de electrofiltru - lucrãri de supraînãlþa-
re a depozitului de la cota actualã pânã la
cota +205 mdMB”, anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj, pentru proiec-
tul propus a fi amplasat în incinta depo-
zitului de zgura ºi cenuºã Valea Mânãsti-
rii în comuna ªimnicu de Sus, judeþul
Dolj.  1. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J, între
orele 8-1630 ºi V între orele 8-1400, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet: http:/
/apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 12.04.2013. 2. Publicul in-
teresat poate depune propuneri în ceea
ce priveºte conþinutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul APM
Dolj, precum ºi la adresa de e-mail offi-
ce@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 17.04.2013.
COMUNA Mãceºu de Jos, reprez. de pri-
mar Bojin Mihai titular al proiectului anun-
þã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj în
cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evaluare adec-
vatã, pentru proiectul “Înfiinþare reþea cen-
tralizatã de canalizare în Comuna Mãce-
ºu de Jos, Jud.Dolj”. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, din str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
Dolj, în zilele de L-J între orele 8.00-16.00
ºi V între orele 8.00-14.00 precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet http://ap-
mdj.anpm.ro Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zilei
de la data publicãrii prezentului anunþ,
pâna la data de 12.04.2013.
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CERERI SERVICIU
Solicit angajare, se-
cretariat, administra-
þie. Telefon: 0763/
17.23.63.
Caut de lucru ca mena-
jerã. Telefon: 0720/
799.847; 0751/911.417.

Absolvent al Facultã-
þii de Ingineria Mediu-
lui în Horticulturã, cu
experienþã în dome-
niul vânzãrii de mate-
riale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Tele-
fon: 0351/802.028.

Persoanã serioa-
sã, nefumãtoare,
doresc sã îngri-
jesc copil (menaj)
sau bãtrâni. Tele-
fon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mo-
bilã veche lemn ma-
siv. Telefon: 0745/
602.422.
Angajãm frizeriþã –
coafezã. Telefon:
0754/533.807.

Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie. Te-
lefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.
Caut femeie îngrijire
bãtrânã intern. Tele-
fon: 0729/951.222.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA
organizeazã cursuri:
Tehnician Topo Ca-
dastru, Asfaltator,
Constructor drumuri
ºi poduri, Formator,
Inspector resurse
umane, Asistent rela-
þii publice ºi comuni-
care, Contabil, Agent
comercial, Mãcelar,
Peisagist-floricultor,
Manager Proiect, Au-
ditor în domeniul ca-
litãþii, Expert achizi-
þii publice, plata în
rate. Strada “Sãrari-
lor” nr. 31 (incinta
COMAT DOLJ). Tele-
fon: 0251/432.266;
0743/108.821.

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

PRESTÃRI SERVICII
Frizeriþã tund doam-
ne la preþ redus, epi-
lez. Telefon: 0770/
972.810.
AMENAJÃRI CON-
STRUCÞII. Telefon:
0757/338.367.
EXECUTÃM dulghe-
rii, învelitor toate ti-
purile de tablã, cu-
rãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon:
0748/417.501.

Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de contabi-
litate presteazã servi-
cii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist ma-
rochinãrie. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular, vând gar-
sonierã – Brazdã,
bloc G5, etaj 6, Preþ
95.000 lei. Telefon:
0760/791.256.
Vând garsonierã zona
Ciupercã, etaj 1. Tele-
fon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin
Bariera Vâlcii (SPIACT).
Telefon: 0251/328.244;
0760/884.433.
Vând urgent locuin-
þã Craiova, preþ
30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Vând camerã cãmin
îmbunãtãþitã, parchet,
geam termopan, izola-
þie interioarã. Preþ
62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.
URGENT VÂND GAR-
SONIERÃ PARTER,
FILIAªI. TELEFON:
0764/225.615.
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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 Municipiu-

lui 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 platã, 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

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0722/431.895;
0767/761.131.
Vând apartament în
Brazda lui Novac – 4/
4. Telefon: 0754/
533.807.
Vând apartament 2
camere, Brazda lui
Novac. Telefon: 0762/
307.962.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufu-
lici). Telefon: 0351/
809.765.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lân-
gã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.

Vând casã cu etaj, cu
600 mp teren intravi-
lan plus 6,5 ha teren
extravilan, Sãrbãtoa-
rea – Bucovã, 85.000
euro negociabil. Tel.
0744.197.224.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere
cu puþ american ºi
4000 mp, pomi, în Li-
vezi, com. Podari. Te-
lefon: 0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructi-
feri, viþã-de-vie. Tele-
fon: 0768/710.866.
Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie so-
lidã, zonã centralã,
Agronomie, 6 camere,
2 bãi, bucãtãrie, teren
462 m2, garaj. Telefon:
0726/275.943.
Vând casã (105 mp) cu
teren (410 mp) în zona
BRESTEI: 4 camere,
utilitãþi, garaj 21 mp,
centralã proprie. TELE-
FON:  0760/611.651.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera
Vâlcii, strada Ramuri
62 – 60.000 euro. Te-
lefon: 0786/982.529.

Schimb casa D+P 6
camere 2 holuri, 2 bãi,
pivniþã teren 1300 mp
utilitãþi schimb cu 2
apartamente. Telefon:
0761/824.947.
PARTICULAR, VÂND
CASÃ “REGALÃ” SU-
PERBÃ ÎN COMUNA
DIOªTI, 3 CAMERE ªI
DEPENDINÞE: BUCÃ-
TÃRIE, BECI, MAGA-
ZIE, GARAJ, PÃTUL,
CURTE 3400 MP,
FÂNTÂNÃ ÎN CURTE,
APÃ CURENTÃ, LA
STRADÃ, LA 100 M DE
DN 65 CRAIOVA – CA-
RACAL. PREÞ NEGO-
CIABIL. TELEFON:
0722/33.66.34.
Vând casã cu 5 came-
re, baie, bucãtãrie, de-
pendinþe, Bãile Olã-
neºti, 45.000 euro,
negociabil. Telefon
0725/505.440.
Casã 4 camere, bu-
cãtãrie, baie, beci,
suprafaþã 108 mp,
teren 275 mp, gaze,
apã, încãlzire cen-
tralã, Aleea 6 Bres-
tei. Telefon: 0725/
505.424.

Vând în comuna Ple-
niþa, Dolj douã case
cu câte douã camere
fiecare, cu antreu ºi
beci, mobilate ºi cu
tot inventarul gospo-
dãresc pentru douã
familii, apã, canal,
baie, situate lângã
spitalul Pleniþa. Preþ
total 40.000 lei. Tele-
fon: 0230/561.168.
D+P, 6 camere, pivni-
þã, utilitãþi, teren 1300
mp anexe (3 camere
cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5
camere, baie cu boi-
ler electric, curte
mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã
construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0760/295.905.

TERENURI
Loc de casã intravilan
17 ari, comuna Mâr-
ºani, judeþul Dolj. Te-
lefon: 0755/740.029.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între
case, cu casã la þarã
în comunele învecina-
te sau vând. Telefon:
0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând 1500 mp în Bãi-
le Govora, “Belvede-
re”, împrejmuit, lângã
pãdure, toate utilitãþile
instalate. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
VÂND teren agricol co-
masat. Relaþii telefon:
0728/048.066.
Vând teren intravilan,
3500 mp, situat în Po-
poveni, cu 23 m des-
chidere la strada prin-
cipalã, cu toate facili-
tãþle ºi în condiþii
avantajoase. Telefon:
0723/546.694.
Vând teren Albeºti,
intravilan. Telefon:
0762/090.223; 0746/
068.061.

VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren intravilan
400 mp situat în Se-
garcea, strada “Unirii”
nr. 29F (în spatele li-
ceului), cadastru ºi
3300 mp vie (parþial
defriºatã) situatã pe li-
nia mare în plai. Tele-
fon: 0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã
bãtrâneascã pentru
demolare, cu cadastru
fãcut la 11 km de Cra-
iova – intravilan. Ce-
dez 4200 m2  tren ex-
travilan – pentru repa-
raþii casã. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Tele-
fon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor), negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Opel Astra Cara-
van, benzinã, 2001,
4.000 euro negociabil.
Tel. 0744.197.224.
Vând Matiz, an fabrica-
þie 2003, unic proprie-
tar, 113.600 km. Tele-
fon: 0748/820.770.

Vând Volkswagen
Golf VI culoare alb,
an fabricaþie 2010,
km 10.000, preþ
8.500 euro. Tele-
fon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Mitsubishi Galant
GLSTD diesel, fab.
96 închidere centra-
lizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, cli-
mã, CD, 289.000 km,
înmatriculatã în Bul-
garia, stare de func-
þionare, 700 euro,
negociabil. Telefon:
0769/682.917.
Pontiac Transporter
2,3 cm, benzinã, fa-
bricaþie 93, în stare
de funcþionare, neru-
latã în þarã – 550
euro, negociabil. Te-
lefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabrica-
þie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lan-
tra 1.4, anul 1996,
70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þuicã de 50 de
grade, 15 lei/L. Tele-
fon: 0745/751.558.
Vând jaluzele vertica-
le pentru sufragerie,
culoare portocaliu,
preþ foarte bun. Tele-
fon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
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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 frigider Electro-
star, combinã muzica-
lã CMS 205, piese Da-
cia noi, piei bovinã ar-
gãsite, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã
albã – faianþã micã roz,
negociabil. Telefon:
0770/334.168.
Vând maºinã de spã-
lat, televizor color, fri-
gider clasa A. Telefon:
0742/884.839; 0351/
463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz
pentru voiaj, arcuri spi-
rale pentru suspensii
dublurã la Mercedes
190D, de epocã. Tele-
fon: 0251/598.518
Vând masã lemn ma-
siv – ext.12 persoane,
fotolii sculptate gen jilþ;
dozator bere + tub
CO2, frigidere, scaun
ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom,
aparat telefon-fax. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând cadru metallic
pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã cu pi-
cior (ciupercã), preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei. Ca-
dou nuntã deosebit.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe
grâu nou, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând grâu nou, co-
muna Terpeziþa, 1
leu/kg. Telefon: 0760/
191.641.
Vând 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0351/447.472;
0764/060.657.

Butelii aragaz, douã
focuri pentru voiaj. Ar-
curi spirale suspensii
autoturism Mercedes
190D, 1966. Telefon:
0251/598.518.
Vând canistrã alumi-
niu 20 litri, ansamblu
ax volan cu pedaliere
ºi contact cu cheie Da-
cia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau
butelie, 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; te-
lefon fix cu numere –
25 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând cositoare rotati-
vã 1,90 lãþime ºi plug
PP2 pentru tractor U
45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea,
ºifonier, vitrinã, bufet,
aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând cãmãºi naþio-
nale. Telefon: 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. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã in-
terior, telescop spate
pt. Opel Astra F Cara-
van ºi 2 oglinzi exte-
rioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0767/
517.023.
Ozonator: purificã ae-
rul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri,
frigider. Telefon: 0724/
512.304.

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0743/462.582.
Vând centralã Vaillant
26 kw, membranã, apã
caldã, defectã. Tele-
fon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Tele-
fon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu
þeavã ºi butoi galvani-
zat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3  canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifoni-
er, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãl-
zitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din
piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neocla-
sic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diametru
38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor
Dacia 1100 nouã. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.

Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 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. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.

Vând mobilã sufrage-
rie lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi sta-
tice, icoane ulei ºi foi-
þã aur, convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri
155X13 cu jantã, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri
cu butelie, alternator
12V nou, delcou  mo-
tor Dacia nou. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 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 vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi roºu.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0736/429.876;
0758/937.083.
Particular! Cumpãr
apartament – garsoni-
erã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Te-
lefon: 0748/195.954.



18/ cuvântul libertãþii luni, 8 aprilie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

luni, 8 aprilie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri
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9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

CASE
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte mi-
nimum 1000 mp, utili-
tãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Cumpãr convenabil
baterie maºinã 12V x
55 AH, ROMBAT sau
MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL 70-80
MP. TELEFON: 0729/
033.903.
Caut cumpãrãtor sau
investitor pentru o mi-
crofermã de flori:
trandafiri, zambile,
frezii ºi pepinierã
pomi fructiferi, cultu-
rã de cãpºuni în sere
sau solarii. Telefon:
0351/430.880.
Caut  beneficiar pen-
tru închiriere sau trans-
port de mãrfuri diver-
se din judeþ sau þarã.
Posed Dacia papuc
cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sã-
bii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.

Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã
– Brazdã în blocurile
G4, G5, sau G6. Tele-
fon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de
apartament decoman-
dat, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

Ofer spre închirie-
re apartament 2 ca-
mere, decomanda-
te, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, mi-
crocentralã, aer
condiþionat. Tele-
fon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mo-
bilatã ºi utilatã. Tele-
fon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Te-
lefon: 0746/274.204.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã ter-
micã, tot confortul,
250 euro. Rog serio-
zitate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã bu-
levardul „1 Mai”. Tele-
fon: 0785/886.507.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medici-
nã. Telefon: 0770/
300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691.

Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Intelectual craiovean
cu vilã, pensionar, sã-
nãtos, altruist, caut par-
tenerã compatibilã. Te-
lefon: 0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, ne-
fumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice,
caut doamnã serioasã,
fãrã obligaþii, apropia-
tã de vârstã. Telefon:
0740/895.691.
Alexandru, pensionar,
vãduv, doresc doam-
nã vaduvã, vârstã 70-
71 ani. Telefon: 0784/
984.085.

Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
Dorim sã construim un
grup de pelerinaj ºi ex-
cursii. Contactaþi-ne la
telefon: 0723/692.884.
MEDICINÃ TRADIÞI-
ONALÃ CHINEZÃ!
Tratament: de pre-
venþie, curativ ºi de
completare a defici-
tului în organism cu
produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã
pentru familie. Tele-
fon: 0724/512.304.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.

Profesor universitar
pensionar, doresc, con-
tra retribuþie, doamnã
pentru companie ºi în-
grijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu
documente pe nu-
mele Covei Horea.
Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon:
0764/292.916.

DECESE
Profund îndureratã,
familia anunã dece-
sul celui care a fost
VALERIU STÃNCIOIU,
funcionar la Direcia
de Po’tã Dolj. Înmor-
mântarea va avea
loc mâine, 9 aprilie,
ora 12.00, la cimitirul
Ungureni.
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Trofeul Ligii Campionilor pare sã rãmânã visul
interzis al Oltchimului. Campioana României a pier-
dut, sâmbãtã, la Bucureºti, scor 22-24 (10-14), con-
tra formaþiei maghiare Gyor, în manºa tur a semifi-
nelelor competiþiei, periclitându-ºi astfel, consi-
derabil, ºansele de a pãtrunde pentru a doua oarã
în istorie în ultimul act.

Fetele pregãtite de Jakob Vestergaard au cedat
acest joc în prima reprizã, când adversara a fãcut
instrucþie, în ciuda unei atmosfere ostile create de
cei 5.000 de suporteri prezenþi la Polivalentã.

Diferenþa s-a fãcut încã din debut, când Ol-
tchim s-a arãtat timidã ºi tare superficialã în atac,
în timp ce oponenta a intrat în luptã cu tupeu
maxim.

Declaraþiile optimiste din tabãra maghiarã, con-
form cãrora vin la Bucureºti sã câºtige, au avut
acoperire în jocul magistral condus de Gorbicz ºi în
ghiulele expediate de Amorim. Dupã numai 10 mi-
nute, campioana Ungariei s-a desprins la 6-1, scor
care a avut darul de a descuraja ºi mai mult formaþia
din Vâlcea. Vestergaard a început sã opereze schim-
bãri, însã diferenþa a crescut ºi mai mult, scor 12-5
(22). Principalele arme, interul dreapta Bulatovici ºi
poarta, nu au fost la nivelul obiºnuit, astfel cã avan-
sul formaþiei maghiare a fost corespunzãtor cu tot
ce s-a întâmplat pe teren pânã atunci.

Pe fondul unei dominãri totale a oaspeþilor,
Gyor a pierdut totuºi o piesã importantã din an-
grenaj, pe Eduarda Amorim. Brazilianca a primit
douã eliminãri în primele 15 minute, iar Ambros
Martin a trebuit sã caute alte soluþii în defensivã
pentru a nu risca o descalificare prematurã a sud-
americancei. Iar Oltchim a ºtiut pânã la urmã sã
profite de acest avantaj. Vâlcea a reintrat în joc
graþie unor contraatacuri fulger, cu Ada Nechita
(foto, în posesia balonului) în rol de zvârlugã, dar
ºi a unei defensive conduse tot mai bine de Alli-
son Pineau. Pânã la pauzã, Oltchim a redus pânã
la 10-14, dar putea sã fie ºi mai aproape de Gyor,
poate chiar la egalitate, dacã n-ar fi ratat douã
aruncãri de la 7 metri prin Bulatovici ºi Brabosa ºi
tot atâtea contraatacuri prin Curea ºi Meiroºu.

Digi Sport 1

19:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul Constanþa – Oþelul / 22:00 –
FOTBAL – Camp. Angliei: Man. United – Man. City.
Digi Sport 2

19:00 – VOLEI (F) – Play-off Liga Naþionalã, finala (meci 1): Dinamo –
ªtiinþa Bacãu / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: AS Roma – Lazio.

Digi Sport 3
23:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sevilla – Bilbao.

Dolce Sport 1

19:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaº /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: AS Roma – Lazio.

GSP TV

18:00 – FOTBAL – Camp. Rusiei: Mordovia Saransk – FK Krasnodar.
Neptun TV

17:00 – VOLEI (M) – Play-off Liga Naþionalã, finala (meci 1): Tomis
Constanþa – SCMU Craiova.
Eurosport

18:00 – HALTERE – CE Tirana (Albania): feminin, 48 kg / 21:00 –
HALTERE – CE Tirana (Albania): masculin, 56 kg.
Eurosport 2

19:30 – FOTBAL – Camp. Poloniei: Widzew Lodz – Polonia Varºovia /
21:15 – FOTBAL – Liga secundã germanã: Hertha Berlin – Braunschweig.

Bayern Munchen n-a avut rival în Germania
în acest sezon, reuºind sã câºtige titlul dupã
numai 28 de etape, un adevarat record în istoria
Bundesligii.

Al 23-lea titlu din istorie (cele mai multe din
Germania) a venit, sâmbãtã, pe terenul lui Ein-
tracht Frankfurt, unde oamenii lui Jupp Heyn-
ckes au reuºit sã se impunã cu 1-0, graþie reuºi-
tei lui Bastian Schweinsteiger, din minutul 52.

Cu ºase etape înainte de finalul campiona-

Totul se va decide, joi searã, la Veszprem, unde „galacticele”
trebuie sã întoarcã un deficit de douã goluri

La cabine, Oltchim a realizat probabil cã este
pasibilã sã piardã toate ºansele de calificare
încã de la Bucureºti, iar în repriza secundã a
intrat mult mai motivatã. Lucrurile au început
însã sã funcþioneze mai aproape de pretenþiile
publicului dupã un gol înscris de Navarro din
poartã în poartã la 16-13, în minutul 37. Fanii au
„explodat” ºi au încercat sã punã ºi mai multã
presiune pe Gyor, iar Vâlcea a reintrat în calcu-
le. Bulatovici ºi-a reglat, de asemenea, tirul, ºi

meciul s-a transformat într-unul pe contre, fiecare
echipã cãutând sã ofere lovitura de graþie. Oltchim
s-a apropiat la 20-21 în minutul 52, fãcându-l pe
Mabros sã cearã time-out.

Ultimele minute au fost dramatice, pânã ºi „per-
fecta” Gorbicz ratând de la 7 metri (22-23, min. 59).
Oltchim nu a avut însã forþa nici mãcar de a egala,
deºi a avut ºansa, iar partida s-a încheiat în favoa-
rea campioanei Ungariei, care a ºi meritat-o, nu
pentru cã a jucat neapãrat mai bine, ci pentru cã a
ºtiut sã speculeze mult prea numeroasele greºeli
ale adversarei.

Oltchim: Ungureanu (2 intervenþii), Navarro (5
intervenþii, 1 gol) – portari; Curea 1, Managarova,
Nechita 4, Farcãu 1, Meiroºu 2, Manea 2, Jovano-
vici, Pineau 1, Bulatovici 8, Brãdeanu 1, Barbosa 1.

Gyor: Lunde (14 intervenþii), Herr – portari;
Radicevic 1, Loke 2, Hornyak, Korsos, Gorbicz 8,
Kovacsics 4, Redei Soos 2, Tervel, Orban 1, Amo-
rim 6, Szepesi, Sirian, Lekici.

Vestergaard: „Mai avem ºanse
de calificare, dar trebuie sã elimi-
nãm greºelile pe care le-am fãcut”

Antrenorul Oltchimului, danezul Jakob Ves-
tergaard, a declarat sâmbãtã, dupã meciul cu Gyor,
cã nimic nu este deocamdatã jucat, numai cã tre-
buie eliminate greºelile din „stilul” formaþiei sale.

„Trebuie sã vedem ce putem schimba în câte-
va zile. Suntem o echipã nouã ºi e nevoie de timp
ca jucãtoarele sã se cunoascã între ele. Viborg
(n.r. fosta sa echipã, multiplã câºtigãtoare a Ligii)
sau Gyor nu s-au format peste noapte. Gyor a
jucat ºi anul trecut aproape în aceeaºi formulã.
Încã nu ºtim sã jucãm sub presiune, nu am antre-
nat asta. Calificarea nu e jucatã, mai avem ºanse,
dar trebuie sã eliminãm cumva aceste greºeli din
stilul nostru. Am ºtiut cã lui Katrine Lunde îi place
sã iasã sã intercepteze baloanele, deci golul Sil-
viei Navarro nu a fost chiar o întâmplare. Noi am
început prost ºi a fost foarte greu sã ne revenim.
Înfrângerile sunt rele pentru moral, asta e clar, dar
ne dorim sã trecem peste ºi joi, la retur, sã câºti-

gãm ºi sã mergem în finalã”, a spus Vestergaard.
Ambros, rezervat în declaraþii

Antrenorul Gyorului, spaniolul Martin Ambros,
a mai jucat o finalã de Liga Campionilor, pe când
antrena la Itxako, dar a pierdut. Sperã cã la Gyor
sã aducã trofeul. Nu se gândeºte însã pânã aco-
lo. Nu considerã calificarea rezolvatã.

„Sunt doar pe jumãtate fericit, mai avem un
meci pe care trebuie sã-l câºtigãm. Nu pot sã fiu
mulþumit de joc atât timp cât am avut ºapte goluri
ºi s-a ajuns la diferenþã de unul”. A fost plãcut
surprins de suporterii români. Atmosfera nu a fã-
cut decât sã ne ajute, pentru echipã ºi pentru
handbal, în general, e bine când se joacã într-o
atmosferã incendiarã. M-au impresionat fanii care
la final ne-au aplaudat, deºi noi învinseserãm”, a
afirmat ºi Ambros.

Oltchim s-ar putea desfiinþa dacã
nu ajunge în finalã

Intervievat la finele jocului, la Sport Total FM,
preºedintele de onoare al Oltchimului, Ioan Gavri-
lescu, a vorbit despre eºecul vâcencelor cu Gyor.

„Este un rezultat la care nu mã aºteptam. Eu
am spus înainte de meci cã Vâlcea va cîºtiga am-
bele manºe. Sunt decepþionat de felul în care s-a
jucat, în special în primul sfert de orã. S-au fãcut
multe greºeli, care nu sunt permise la acest nivel.
A fost un rezultat care a decepþionat. Sub aºtep-
tãrile conducerii.

Ar fi trebuit sã câºtige la o diferenþã care sã îþi
dea speranþe în retur. Poate la Veszprem vom juca
la adevãrata valoare. Din pãcate, riscul ca Oltchi-
mul sã se desfiinþeze (n.r. din cauza gravelor pro-
bleme financiare)  este mult mai mare dacã nu
jucãm finala”, a declarat Ioan Gavrilescu.

Acelaºi scor în cealaltã semifinalã

Larvik ºi Krim s-au întâlnit tot sâmbãtã, dar
mai devreme, pentru un loc în finala Ligii Cam-
pioanelor. Deºi echipa din Norvegia pornea drept
favoritã, cele care au început furibund meciul au
fost oaspetele. Krim a avut 6-0, diferenþã ºocantã,
care a ajuns chiar mai mare la finalul primei reprize,
16-9 pentru Krim. Similitudinile cu partida de la
Bucureºti au fost uimitoare.

Larvik a dat startul urmãririi, s-a apropiat cât a
putut de mult, dar n-a reuºit sã evite înfrângerea
pe teren propriu, cu un scor identic precum cel
înregistrat între Oltchim ºi Gyor, 22-24. Principale-
le marcatoare au fost Müller – 8 pentru Krim, res-
pectiv Hammerseng – 6 pentru Larvik. Returul e
sâmbãta viitoare, pe 13 aprilie, la Ljubljana.

Cel mai timpuriu titlu din istoria Bundesligii!

Bayern, din nou campioanã a Germaniei
tului, Bayern are 20 de puncte avans faþã de a
doua clasatã, Borussia Dortmund, ºi nu mai
poate fi ajunsã din urmã de campioana din 2011
ºi 2012.

Precedentul record le aparþinea tot bavare-
zilor, la finele a 30 de runde, în 1973 ºi 2003.

Gol pentru Marica!
Rãmânând la campionatul german, Ciprian

Marica a reuºit sã marcheze pentru Schalke,

dupã o pauzã de aproape douã luni, impusã
însã ºi de o accidentare gravã. În lipsa lui Hun-
telaar, internaþionalul român, trimis pe teren încã
din primul minut al disputei, de sâmbãtã, de la
Bremen, scor 2-0, a închis tabela în minutul 69.
Cealaltã reuºitã a „minerilor” i-a aparþint puº-
tiului Draxler (51). Este cel de-al treilea gol în-
scris de Marica în campionat pentru Schalke în
acest sezon, precedentele fiind realizate contra
lui Stuttgart (1-3) ºi Hannover (5-4).
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SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Sursa: agerpres

SERIE A – ETAPA A XXXI-A

Juventus – Pescara 2-1
Bologna – Torino 2-2
Fiorentina – Milan 2-2
Catania – Cagliari 0-0
Udinese – Chievo 3-1
(Titular ºi utilizat pânã în minutul 61, Paul Papp a
înscris singura reuºitã a vizitatorilor – min. 35. Tot
la veronezi, Adrian Stoian a jucat din minutul 67)
Sampdoria – Palermo 1-3
Siena – Parma 0-0
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Inter – Atalanta, Na-
poli – Genoa.
Astãzi: Roma – Lazio.
1. Juventus 71 11. Cagliari 39
2. Napoli* 59 12. Bologna 37
3. Milan 58 13. Sampd. 36
4. Fiorentina 52 14. Torino 36
5. Inter* 50 15. Chievo 35
6. Lazio* 50 16. Atalan.* 34
7. Roma* 47 17. Siena 27
8. Catania 46 18. Genoa* 27
9. Udinese 45 19. Palermo 27

10. Parma 39 20. Pescara 21

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXX-A

Granada – Betis 1-5
(Titular la gazde, Gabriel Torje a evoluat pânã la pauzã)
Sociedad – Malaga 4-2
Real M. – Levante 5-1
Deportivo – Zaragoza 3-2
(Cristian Sãpunaru a fost integralist la oaspeþi)
Barcelona – Mallorca 5-0
Celta – Rayo 0-2
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Osasuna – Espanyol,
Getafe – Atletico, Valencia – Valladolid.
Astãzi: Sevilla – Bilbao.
1. Barcelona 78 11. Sevilla* 38
2. Real M. 65 12. Espan.* 36
3. Atletico* 61 13. Vallad.* 35
4. Sociedad 51 14. Bilbao* 35
5. Malaga 47 15. Osas.* 31
6. Betis 47 16. Granada 28
7. Valencia* 46 17. Zarag. 27
8. Rayo 44 18. Deport. 26
9. Getafe* 43 19. Celta 24

10. Levante 40 20. Mallorca 24

LIGUE 1 – ETAPA A XXXI-A

Marseille – Bordeaux 1-0
Rennes – Paris SG 0-2
Nancy – Troyes 1-0
Sochaux – Ajaccio 0-0
(La oaspeþi, Adrian Mutu a jucat tot meciul)
Montpellier – Valenciennes 3-1
Bastia – Brest 4-0
Toulouse – Nice 3-4
St’Etienne – Evian TG 1-0
(Bãnel Nicoliþã a evoluat la gazde începând cu minutul 83)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Reims – Lyon, Lille – Lorient.
1. Paris SG 64 11. Toulou. 41
2. Marseille 57 12. Bastia 39
3. St’Etien. 53 13. Valenc. 36
4. Lyon* 53 14. Ajaccio 34
5. Nice 51 15. Sochaux 32
6. Lille* 49 16. Evian 31
7. Montpel. 48 17. Reims* 31
8. Lorient* 44 18. Nancy 30
9. Bordeaux 43 19. Brest 29

10. Rennes 42 20. Troyes 25

BUNDESLIGA – ETAPA A XXVIII-A

Hoffenheim – Dusseldorf 3-0
Dortmund – Augsburg 4-2
M’gladbach – Furth 1-0
Leverkusen – Wolfsburg 1-1
Werder – Schalke 0-2
Frankfurt – Bayern 0-1
Hamburg – Freiburg 0-1
Nurnberg – Mainz 2-1
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Hannover – Stuttgart.
1. Bayern 75 10. Hamb. 38
2. Dortm. 55 11. Hann.* 37
3. Leverk. 49 12. Wolfsb. 33
4. Schalke 45 13. Stuttg.* 32
5. Freiburg 42 14. Werder 31
6. Frankfurt 42 15. Dussel. 29
7. M’bach 41 16. Augsb. 24
8. Mainz 39 17. Hoffenh. 23

9. Nurnberg 38 18. Furth 15

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXXII-A

Reading – Southampton 0-2
Norwich – Swansea 2-2
Stoke – Aston V. 1-3
West Brom – Arsenal 1-2
(La gazde, Gabriel Tamaº a fost rezervã)
Liverpool – West Ham 0-0
Tottenham – Everton 2-2
Chelsea – Sunderland 2-1
Newcastle – Fulham 1-0
Ieri, dupã închiderea ediþiei: QPR – Wigan.
Luni: Man. United – Man. City.
1. United** 77 11. South. 37
2. City** 62 12. West H.* 37
3. Chelsea* 58 15. Newca. 36
4. Tottenh. 58 13. Norwich 35
5. Arsenal* 56 14. Stoke 34
6. Everton* 52 16. A.Villa 33
7. Liverpool 49 17. Sunderl. 31
8. West B. 44 18. Wigan** 30
9. Swansea 41 19. QPR* 23
10. Fulham* 39 20. Reading 23

 (*) – un meci mai puþin.
(**) – douã meciuri mai puþin.
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 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXV- A

Steaua 24 19 3 2 56-19 60
Astra 25 14 5 6 48-24 47
Petrolul 25 12 9 4 36-21 45
Dinamo 25 13 6 6 38-26 45
Pandurii 25 13 5 7 37-33 44
Vaslui 25 11 7 7 35-26 40
CFR Cluj 25 9 9 7 39-28 36
Rapid 24 9 7 8 24-23 34
FC Braşov 25 9 7 9 31-34 34
Oţelul 24 7 8 9 27-31 29
Mediaş 24 7 7 10 26-34 28
„U” Cluj 25 7 7 11 23-37 28
Concordia 24 6 7 11 21-37 25
Ceahlăul 25 6 6 13 29-43 24
Viitorul 24 4 11 9 28-37 23
Iaşi 24 6 4 14 23-33 22
Severin 25 4 8 13 23-33 20
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.

FC Braşov – Ceahlăul 1-0
A marcat: Mateiu 78.
Astra – „U” Cluj 1-2
Au marcat: Budescu 89 – pen. / Borza 34, Muzac 85 – pen.
CS Turnu Severin – FC Vaslui 2-0
Au marcat: Hasanovic 43, Neacşa 81.
Pandurii – Petrolul 1-3
Au marcat: Nicoară 47 / Hamza 38, Bokila 45 – pen, 58.
CFR Cluj – Dinamo 0-1
A marcat: Dănciulescu 63.
Meciurile Gloria Bistriţa – Rapid şi Steaua - CSMS Iaşi s-au jucat

aseară.
Astăzi

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)

Într-o perioadă extrem de difi-
cilă pentru sportul craiovean, vo-
leiul propune totuşi o echipă care
va juca în următoarele zile cu titlul
pe masă. Voleibaliştii antrenaţi de
Dănuţ Pascu încep astăzi seria de
partide din finala campionatului
naţional contra lui Tomis Constan-
ţa, programată după sistemul „cel
mai bun din cinci meciuri”, în care
pornesc însă net cu şansa a doua.
Cele două formaţii au terminat se-
zonul regulat pe primele două lo-
curi, Tomis fiind lideră detaşată de
la început până la final, iar în play-
off şi-au respectat statutul, termi-
nând în minimum de jocuri meciu-
rile din sferturi şi semifinale, con-
stănţenii fără a ceda vreun set, în
timp ce oltenii au pierdut doar unul.
Primul meci al finalei se dispută
astăzi, de la ora 17, în Sala Spor-
turilor din Constanţa (în direct la
Neptun TV), iar al doilea este pro-
gramat mâine, de la aceeaşi oră.
Duminică se va juca primul meci
din Bănie. „Vom întâlni o echip care
de patru ani încearcă să iasa câşti-
ge titlul, iar de la an la an investeş-
te mai mult, are un buget de cinci -
şase ori mai mare ca noi, jucători
străini valoroşi. Cu toate acestea,
ne vom juca şansa şi vom face tot
posibilul să obţinem cât mai mult
din finală”,  s spus Dan Pasc u.
„Constanţa joacă foarte bine şi este
cu o clasă peste toate echipele din
campionatul nostru. Au jucători cu
experienţă internaţională, însă sunt

Liga a IV-a Dolj, etapa a 26-a
Amaradia Melineşti – CSJ Ştiinţa U Craiova 8-2, CS Işalniţa – AS Podari 0-1, Avântul Pieleşti –

Dunărea Calafat 1-7, CSO Filiaşi – Viitorul Cârcea 4-1, Dinamyk Craiova – FC Leamna 0-4, Prometeu
Craiova – Progresul Segarcea 1-0, Şcoala GP – Recolta Ostroveni 1-0. Energia Craiova a stat. Clasa-
ment: 1. Dunărea Calafat 58p, 2. AS Podari 56p, 3. Prometeu 53p, 4. CSO Filiaşi 51p.

Liga a II-a, etapa a 19-a
Seria I: CS Otopeni – Chindia 3-1, Sportul – Unirea Slobozia 1-3, Delta Tulcea – ACS Buftea 1-0,

FC Botoşani – Dinamo II 5-1, Rapid Suceava – Dunărea Galaţi 0-1, Săgeata Năvodari – CF Brăila 0-
1. Clasament. 1. FC Botoşani 34p, 2. Săgeata 31p, 3. Delta Tulcea 31p.

Seria a II-a: UTA – FC Olt 1-0, FC Maramureş – Luceafărul Oradea 2-1, ACS Poli Timişoara –
Corona Braşov 1-2, CS Mioveni – Unirea Alba Iulia 3-0, FC Bihor – Damila Măciuca 0-0. Clasament:
1. Corona 31p, 2. ACS Poli 30p, 3.UTA 29p.

Nicio şansă nu a lăsat echipa de
Cupa Davis a Olandei tricolorilor
lui Andrei Pavel în meciurile dis-
putate la Braşov, impunându-se
după primele două zile ale confrun-
tării care asigură partic iparea în
barajul pentru accederea în Grupa
Mondială. Adrian Ungur, locul 124
ATP, a fost învins, cu scorul de 6-
4, 6-4, 3-6, 6-3, de Robin Haase,

Voleibaliştii craioveni
luptă pentru titlu

Universitatea Craiova dispută astăzi şi mâine,
la Constanţa, primele două meciuri din finala

campionatului naţional
convins că nu vom termina finala
în trei meciuri. E greu de spus că
luăm titlul, dar vom da totul pe te-
ren” a spus Dan Borota, transferat
în iarna trecută de Craiova tocmai
de la Tomis. În ultimul meci din
sezonul regulat, Tomis s-a impus
în Sala Polivalentă din Bănie cu 3-
0. Dan Pascu mizează pe titularii:
Laurenţiu Vânătoru, Mihai Dumi-
trache, Nicuşor Ghionea, Teodor
Milotin, Dan Borota, Ştefan Roma-
nescu şi Vladimir Jovic (libero), iar
la dispoziţie îi mai are pe: Bogdan
Bratosin, Ionuţ Teleleu, Filip To-
dor şi Ionuţ Ion.

Tomis – echipă
de Champions League

Deşi nu a câştigat titlul anul tre-
cut, Tomis Constanţa a participat
în Liga Campionilor, primind o in-
vitaţie, iar în iarnă s-a întărit atât
pe banca tehnică, fiind instalat an-
trenorul bulgar Martin Stoev, dar
şi cu câţiva jucători foarte buni.
Practic, Tomis are o pleiadă de in-
ternaţionali străini,  c ărora li se
adaugă cei mai buni voleibalişti ro-
mâni din Divizia A1, Gontariu şi
Stancu, fostul component al Cra-
iovei din urmă cu câţiva ani. Echi-
pa de bază este: Javier Gonzalez,
Adrian Gontariu, Andrei Spânu,
Sergiu Stancu, Kostadin Stoykov,
Milos Terzic şi Marko Samardzic
(libero). Tehnicianul bulgar îi mai
are la dispoziţie pe: Marin Lescov,

Mladen Bojovic, Igor Merkus-
hev, Andrei Laza şi Răzvan Tănă-
sescu.  „Faţă de Zalău, Craiova a
avut în plus jocul de echipă. Zalăul
nu a arătat niciun moment că este
o echipă, ci doar mai mulţi jucători
de valoare care împreună nu au
arătat nimic”,  a declarat centrul
constănţean Andrei Spânu. „De
obicei, după ce jucăm foarte bine
în primele două seturi, setul al trei-
lea îl abordăm mai relaxaţi, cu prea
multă încredere, iar asta ne poate
costa, acesta ar fi singurul punct
nevralgic al echipei noastre. Vom
juca împotriva unei echipe care şi-
a demonstrat valoarea şi în faţa
căreia nu avem voie să arătăm
aceste slăbiciuni ale noastre” a de-
clarat cubanezul Javier Gonzalez,
căpitanul Tomisului pentru telegra-
fonline.ro. „Este o finală a campio-
natului naţional cu două echipe care
au ajuns la un nivel înalt de perfor-
manţă, relativ apropiate ca valoa-
re. Rezultatul jocului stă sub sem-
nul echilibrului. Craiova este o echi-
pă care a făcut dovada unei bune
pregătiri, o echipă care ştie să pre-
gătească jocurile şi în special cele
cu echipele mai mari. Dovadă sunt
meciurile cu Zalăul, pe c are le-a
câştigat cu 3-0. Aşadar, nu va fi o
finală uşoară, nu este una dinainte
câştigată. Sunt încă cinci meciuri
pe care, teoretic, avem şansa să le
disputăm”, a declarat, pentru „Cu-
get Liber”, direc torul executiv al
Tomisului, Serhan Cadâr.

Cupa Davis România, învinsă de Olanda după 2 zile
locul 52 ATP, în prima partidă, în
timp ce Victor Hănescu (locul 58
ATP) a fost învins de Igor Sijsling
(locul 70 ATP), cu scorul de 6-4,
7-6 (5), 2-6, 6-7 (5), 6-2. Şi ghi-
nionul a contribuit la eşecul româ-
nilor, care l-au pierdut pe Horia
Tecău, cel mai bun jucător de du-
blu al nostru, din cauza unei rup-
turi musculare. Astfel, în loc de

cuplul sudat Tecău-Mergea, Pa-
vel i-a trimis în teren pe Marius
Copil şi Victor Hănescu, c are au
fost depăş iţi în minimum de se-
turi de perec hea Robin Haase/
Jean-Julien Rojer, sc or  4-6, 5-7,
4-6. Ieri s -au jucat ultimele joc uri
de s implu, pe sistemul 2 seturi din
3,  acestea nemaic ontând pentru
ec uaţia calificării.


