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- Nu e drept, Popescule, Adam
i-a dat o coastă Evei şi eu îi dau
nevestei mereu toată leafa.

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
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Patru persoane din Craiova au fost ridicate, ieri, în urma unei acţiuni a poliţiştilor BCCO
Craiova şi procurorilor DIICOT– Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul informativ şi tehnic al
Serviciului Român de Informaţii, o contribuţie semnificativă având-o Direcţia de Informaţii Dolj.
Acţiunea a vizat astfel destructurarea unei grupări infracţionale, formată din cetăţeni români şi
libanezi suspectaţi de tentativă de acte de terorism, nerespectarea regimului armelor şi muniţii-
lor şi trafic de migranţi. Oamenii legii au făcut şase percheziţii la locuinţele suspecţilor, dar şi la societăţi
comerciale administrate de aceştia, una fiind pe strada „România Muncitoare” din centrul Craiovei.
Potrivit anchetatorilor, liderul grupării, un cetăţean libanez de 34 de ani care locuieşte în Bănie din anul
2004, a terminat Facultatea de Medicină şi chiar a profesat ca medic ginecolog în Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Craiova, ar fi făcut demersuri pentru achiziţionarea unor arme letale pe care urma să le
vândă unor grupări militare din Liban, Palestina şi Siria.
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Scandalul aflatoxinei
cerealiere:
Laboratorul Naţional
de Referinţă infirmă
datele DSVSA Dolj!

Până deunăzi ştiam câteva lucruri,
realmente neclare. Şi anume că într-un
lot de 11.000 de tone porumb, produc-
ţia anului trecut, aparţinând Cerealcom
Dolj, depozitat în silozul Băileşti, spe-
cialiştii Direcţiei Sanitar Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor Dolj au
descoperit aflatoxină B1 (produs toxic,
un metabolit al ciupercii aspergillus fla-
vus), în limite care nu permiteau co-
mercializarea pentru consumul uman
sau animalier a porumbului respectiv.

Forumul Economic
Regional Oltenia
şi-a deschis
porţile la compania
Popeci
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Prelungirea actualei stãri conflic-tuale în-
tre o parte dintre angajaþii Dacia Piteºti ºi
conducere, pe tema noului contract colectiv

Renault ar putea muta o parte a producþiei în MarocRenault ar putea muta o parte a producþiei în MarocRenault ar putea muta o parte a producþiei în MarocRenault ar putea muta o parte a producþiei în MarocRenault ar putea muta o parte a producþiei în Maroc
de muncã, poate lua o „turnurã periculoasã
pentru uzina de la Mioveni, competitivitatea
acesteia fiind puternic afectatã în faþa noii

uzine din Maroc”, este de pã-
rere Constantin Stroe (foto),
vicepreºe-din-tele Automo-
bile Dacia, potrivit Ziarului
Financiar. „Dacã acest pro-
test nu se va încheia rezona-
bil, iar angajaþii vor continua
cu aceste cereri nerealiste,
existã probabilitatea tot mai
mare ca Renault sã transfere
în Maroc o parte importantã
a producþiei Dacia,    deoare-
ce costurile din România vor
deveni prea mari”, a spus
Constantin Stroe. „În data de
20 martie 2013, câteva sute
de salariaþi ai Uzinei Vehicu-
le au încetat lucrul ºi au de-
clanºat  un protest  i legal .
Acesta a continuat la schim-
bul doi, cu un numãr similar
de persoane. În acelaºi timp,

peste 80% din salariaþii platformei au conti-
nuat activitatea în mod responsabil, pentru a
respecta angajamentele faþã de clienþi. Sala-
riaþii care au pãrãsit posturile de lucru nu vor
fi plãtiþi pentru timpul cât au absentat nemo-
tivat din postul de lucru. Sindicatul Automo-
bile Dacia (SAD) a fost notificat cã protestul
este ilegal. În rãspunsul scris cãtre conduce-
rea Dacia, SAD s-a desolidarizat de partici-
panþii la greva spontanã ºi confirmã cã pro-
testul este ilegal”, a comunicat compania. An-
gajaþii de la Dacia Mioveni, care au protestat
miercuri în curtea uzinei, nemulþumiþi cã re-
vendicãrile lor salariale nu sunt incluse în
contractul colectiv de muncã, spun sã li se
cere sã producã o maºinã în 40 de secunde,
dar cã nu sunt plãtiþi corespunzãtor ºi solici-
tã sã nu mai fie trataþi ca „sclavi”. Pe timpul
protestului spontan, ei au scandat „Hoþii,
hoþii”, „Grevã”, „Nu plecãm”, „Jos mafia” ºi
„Unitate”, au bãtut în tobe ºi au suflat în
vuvuzele, acuzând patronatul cã nu vrea sã-
i primeascã la negocieri ºi cã a înãsprit con-
diþiile de muncã, înmulþind verificãrile alco-
oltest ºi controalele la poartã.

CEDO vrea ca destinaþia
imobilelor retrocedate sã fie
pãstratã maximum 10 ani

Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului (CEDO) a acceptat impozita-
rea cu 85% a drepturilor litigioase
achiziþionate pentru imobile
naþionalizate, dar a recomandat
Guvernului sã reducã de la 20 de ani
la 7-10 ani perioada în care trebuie
pãstratã destinaþia unor imobile,
precum cele ocupate de ºcoli ºi
spitale. Concluzia discuþiilor cu
CEDO a fost prezentatã de premierul
Victor Ponta la începutul ºedinþei de
ieri a Guvernului, în care a fost
discutat proiectul legii despãgubiri-
lor pentru imobile naþionalizate, în
vederea angajãrii rãspunderii. La 20
martie, premierul a anunþat cã
Guvernul va cere CEDO acordul
pentru prelungirea cu trei sãptãmâni
a termenului în care trebuie adopta-
tã noua Lege privind despãgubirile
pentru imobile naþionalizate,
respective pânã în jurul datei de 12
mai, astfel încât prevederile actului
normativ sã poatã fi discutate în
detaliu. Luni, Victor Ponta a precizat
cã aceastã prelungire a fost accepta-
tã de CEDO.

Ponta: 4,8 milioane de lei,
viraþi în contul Mechel
pentru plata salariilor

Agenþia Naþionalã de Administra-
re Fiscalã a eliberat ieri suma de 4,8
milioane de lei pentru plata salarii-
lor angajaþilor de la Mechel, a
anunþat premierul Victor Ponta, la
începutul ºedinþei de Guvern.
„Astãzi, ANAF elibereazã 4,8
milioane de lei pentru plata salarii-
lor angajaþilor de la Mechel. O sã vã
rog - ºi ºtiu cã supravegheaþi acest
lucru - sã nu ne trezim cã cei de la
Mechel iau banii ºi pleacã în altã
parte cu ei, cã existã aceastã
posibilitate”, li s-a adresat Victor
Ponta miniºtrilor de resort.

Fostul deputat PDL Dan
Pãsat (foto) a fost condamnat,
ieri, de Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, la trei ani de închi-
soare cu executare pentru
ºantaj. Instanþa a mai dispus
condamnarea lui Pãsat la 11 luni
de închisoare pentru operaþiuni
financiare, ca acte de comerþ
incompatibile cu funcþia,
atribuþia sau însãrci-
narea pe care o
îndeplineºte o persoa-
nã, în scopul obþinerii
pentru sine sau
pentru altul de bani,
bunuri ori alte foloase
necuvenite. Pedepsele
dispuse în acest caz
au fost contopite,
acesta urmând sã
execute pedeapsa cea
mai grea, de trei ani
de închisoare. Decizia
nu este definitivã,
putând fi atacatã cu
recurs. Potrivit DNA,
în perioada octombrie
- noiembrie 2009,
Pãsat, sprijinit de
Constantin Marin, ar
fi ameninþat verbal ºi
fizic, în mai multe
rânduri, doi reprezen-

Fostul deputat PDL Dan Pãsat, condamnat
la 3 ani de închisoare cu executare

Comisia juridicã a Camerei Deputa-
þilor a decis ieri sã-ºi menþinã propune-
rea ca deputatul PSD Gavril Mârza sã
fie sancþionat cu interzicerea participãrii
la lucrãrile plenului între 1 ºi 15 zile,
pentru cã a votat cu douã cartele (n.r. -
a sa ºi a lui Eugen Bejinariu), a anunþat
preºedintele comisiei, Bogdan Ciucã,
citat de Agerpres. „Comisia juridicã a
constatat cã aceastã abatere discipli-
narã a fost sãvârºitã. Noi nu am putut
decât sã constatãm acest lucru, am tri-
mis cãtre Biroul Permanent (BP) cu
propunerea de a hotãrî acesta o sanc-
þiune care trebuie aprobatã de plen.
Conform Regulamentului, dacã un par-
lamentar foloseºte neautorizat dispo-
zitivul de vot al altui parlamentar el tre-
buie sancþionat cu împiedicarea parti-
cipãrii la lucrãri pentru o perioadã de 1
pânã la 15 zile. Noi am trimis punctul
de vedere cãtre BP, între timp acesta a
luat cunoºtinþã ºi de decizia Curþii Con-
stituþionale referitoare la Statutul par-
lamentarilor, care a spus cã nu ai drep-
tul sã interzici unui parlamentar sã par-
ticipe la lucrãri, motiv pentru care ne-a

Comisia juridicã a Camerei îºi menþine
decizia de sancþionare a pesedistului

Mârza, care a votat la douã mâini

Aproximativ 300 de angajaþi de
la Divizia Petrochimicã Bradu, apar-
þinând combinatului Oltchim Râm-
nicu Vâlcea, au plecat, ieri, în marº,
spre Prefectura Argeº, iar la un mo-
ment dat, pe parcursul acþiunii, mai
mulþi muncitori s-au îmbrâncit cu
jandarmii. Potrivit reprezentanþilor
sindicatului, protestatarii au dorit
sã-i înmâneze prefectului o listã cu
revendicãrile lor, dar pe parcursul
marºului mai mulþi angajaþi s-au îm-
brâncit cu jandarmii. „Ne-au oprit,
au fãcut baraje umane în faþa
noastrã, ne-au blocat. Au fost îm-
brânceli pe drumul care face legã-
tura între platformã ºi oraº. Noi
(...) ne cerem salariile restante ºi
cerem sã ni se spunã ce se va în-

Noi proteste ale angajaþilor de la
Oltchim ºi Divizia Petrochimicã BraduSecþia pentru procurori a Con-

siliului Superior al Magistraturii
(CSM) a devansat calendarul avi-
zãrii celor ºase candidaþi propuºi
pentru funcþiile de conducere din
parchete, aceºtia urmând sã fie in-
tervievaþi pe 8 ºi 9 mai, iar avizele
vor fi trimise Ministerului Justi-

CSM a devansat calendarul avizãrii
candidaþilor propuºi în fruntea

parchetelor

retrimis acest caz”, a declarat Ciucã. El
a adãugat însã cã în cazul lui Gavril
Mârza Comisia juridicã ºi-a menþinut
punctul de vedere, pentru cã textul din
Regulamentul Camerei Deputaþilor nu
a fost atacat ºi este constituþional deo-
camdatã. „Am hotãrât în comisie sã re-
trimitem cãtre BP aceeaºi solicitare de
sancþionare de la 1 la 15 zile, iar Biroul sã
decidã sancþiunea exactã”, a precizat
preºedintele Comisiei juridice. În repli-
cã, deputatul Mîrza a declarat ieri, pen-
tru Agerpres, cã, indiferent care va fi
sancþiunea decisã de Biroul Permanent
al Camerei, o va accepta, deoarece tre-
buie sã plãteascã pentru cã a votat cu
douã cartele. „Nu am nici un comenta-
riu (n.r. - cu privire la decizia luatã ieri de
Comisia juridicã). Voi accepta orice ver-
dict va da Biroul Permanent. Am pus
mâna, trebuie sã plãtesc. Cartela cole-
gului meu a rãmas în aparat (n.r.- cartela
deputatului Eugen Bejinariu), eu am vo-
tat cu cartela dumnealui, asta este, nu
vreau sã mai reiau subiectul. Nu voi
contesta decizia, indiferent care va fi
aceasta”, a spus Mîrza.

tanþi ai firmei Agro Clas SRL
Teleorman. Ameninþãrile vizau
integritatea fizicã a celor doi
reprezentanþi ai firmei sau a
membrilor familiilor acestora,
pentru a-i determina sã semneze
un contract de cesiune integra-
lã a lucrãrilor de aducþiune a
apei din comuna Vãrãºti,
judeþul Giurgiu.

tâmpla cu noi”, a declarat un pro-
testatar. Tot ieri, peste 200 anga-
jaþi de la Oltchim Râmnicu Vâlcea
au blocat, timp de aproximativ o
orã, DN 64 Râmnicu Vâlcea - Drã-
gãºani, traversând în mod repe-
tat o trecere de pietoni, oamenii
fiind nemulþumiþi cã premierulVic-
tor Ponta nu a vrut sã discute cu
ei în timpul protestului de la Bu-
cureºti, de marþi. Atunci, aproape
1.000 de angajaþi de la Oltchim ºi
Divizia Petrochimicã Bradu au
protestat în faþa sediului Guver-
nului, nemulþumiþi cã nu ºi-au pri-
mit drepturile salariale ºi cã urmea-
zã sã fie disponibilizaþi, solicitând
premierului sã rezolve situaþia
combinatului din Râmnicu Vâlcea.

þiei în 10 mai, în loc de sfârºitul
lunii mai. Purtãtorul de cuvânt al
CSM, Monica Prejmereanu, a de-
clarat ieri, pentru Mediafax, cã in-
stituþia a primit ºi înregistrat do-
cumentele transmise de ministrul
interimar al Justiþiei,Victor Ponta,
pentru candidaþii propuºi în func-

þiile de conducere de la DNA,
DIICOT ºi Parchetul Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
respectiv CV-urile acestora,
proiectele de management, de-
claraþiile pe proprie rãspunde-
re ºi cele de interese. De ase-
menea, CSM a primit de la mi-
nistrul interimar al Justiþiei o
cerere de „comprimare” a ca-
lendarului de lucru în cazul avi-
zãrii acestor propuneri, a mai
spus Monica Prejmereanu.
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Alteþa Sa Regalã, Principele Ni-
colae, a avut, ieri, o întâlnire cu pri-
marul Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, la sediul instituþiei. Aflat la pri-
ma sa vizitã în Bãnie,  Principele a
vizitat clãdirea în care lucreazã
funcþionarii publici, apreciindu-i ar-
hitectura. În timpul vizitei, prima-
rul i-a adresat invitaþia de a partici-
pa la evenimentele pe care autori-
tãþile le vor desfãºura cu ocazia
”Zilelor Craiovei”. Lia Olguþa Vasi-
lescu i-a spus apoi Principelui Ni-
colae ºi despre intenþia sa de a acor-
da distincþia de „cetãþean de onoa-
re” Regelui Mihai al României, pro-
punerea fiind primitã cu simpatie de
cãtre reprezentantul Casei Regale.
De asemenea, Principele Nicolae a
fost plãcut impresionat de istoria
Parcului ”Nicolae Romanescu”,
precum ºi de planurile pe care edilii
le au în legãturã cu dezvoltarea
acestuia.

Ambasadorul
Bosniei-Herþegovina,
interesat de investiþii

La orele prânzului, Excelenþa sa,
Dusko Kovacevik, ambasadorul
Bosniei Herþegovina la Bucureºti,
a sosit la Primãria Craiova. În ca-
drul întâlnirii cu primarul Craiovei
Lia Olguþa Vasilescu, acesta s-a
arãtat interesat despre anumite in-
vestiþii pe care companii din Craio-
va le-ar putea face în þara sa. ”Am
discutat cu Excelenþa Sa despre mai
multe investitiþii pe care România
ar putea sã le facã în Bosnia Herþe-
govina, acestea vizeazã schimburi-
le pe care am putea sã le facem se
referã de piese auto, produse agri-
cole, oþel ºi nu numai”, a spus Lia
OLguþa Vasilescu. „Sunt bucuros
sã mã aflu azi aici, este prima vizitã
oficialã pe care o fac. Am informat-
o pe doamna primar despre acor-
dul economic semnat între Bosnia
Herþegovina ºi România. Relaþiile
noastre politice sunt excelente, dar
cele economice pot fi îmbunãtãþi-
te. De aceea mã aflu aici, pentru a
gãsi soluþii de a dezvolta situaþia
investiþiilor din partea României în
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Primarul Lia Olguþa Vasilescu a avut,
ieri, mai mulþi oaspeþi, printre care Al-
teþa Sa Regalã, Principele Nicolae,
Excelenþa sa, Dusko Kovacevik, am-
basadorul Bosniei Herþegovina la Bu-
cureºti ºi Ambasadorul Macedoniei,
Excelenþa Sa, Pande Lazarovskia. Vi-
zitatorii au plecat cu o impresie bunã,

apreciind istoria oraºului, Parcul ”Ni-
colae Romanescu” ºi chiar arhitectu-
ra clãdirii în care îºi aflã sediul institu-
þia primarului. Vizitele au fost continua-
te la Prefectura Dolj, oaspeþii fiind în-
tâmpinaþi de preºedintele Consiliului
judeþean Dolj, Ion Prioteasa ºi prefec-
tul judeþului, Marius Deca.

Bosnia Herþegovina ºi invers”, a
spus Excelenþa sa Dusko Kovace-
vik, ambasadorul Bosniei Herþego-
vina la Bucureºti.

Municipiul Craiova se va înfrãþi
cu oraºul macedonean Prilep

Profitând de prezenþa sa la Fo-
rumul economic care se desfãºoa-
rã în aceste la Craiova, Ambasa-
dorul Macedoniei, Pande Lazarov-
skia, a avut o întâlnire cu primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu.
Înaltul diplomat a transmis dorin-
þa municipalitãþii oraºului Prilep
din Macedonia de a se înfrãþi cu
oraºul nostru.
„Mã bucur foar-
te mult cã sunt
aici, în acest fru-
mos oraº, ºi cã
aþi putut sã mã
primiþi. Vreau sã
vã transmit un
mesaj din partea
municipalitãþilor
macedonene din
Prilep de a avea
relaþii cât mai
strânse cu ora-
ºul Craiova”, a
spus excelenþa
sa Pande Laza-
rovski, ambasa-
dorul Macedo-
niei la Bucureºti.
Primarul Craio-
vei, Lia Olguþa Vasilescu, a spus
cã este de acord cu aceastã cere-
re, menþionând cã ºtie mai multe
lucruri despre echipa de fotbal din
Prilep.

”Casa Regalã a României
a avut o legãturã strânsã
cu municipiul Craiova,
de-a lungul vremii”

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a primit,
miercuri dimineaþã, vizita Alteþei
Sale Regale Principele Nicolae al
României, cu care a avut o întreve-
dere de aproximativ 30 minute. Cu
acest prilej, Ion Prioteasa a fãcut o

scurtã prezentare a Doljului ºi a
scos în evidenþã investiþiile în cul-
turã, sãnãtate, dar ºi la Aeroportul
din Craiova, singurul din sudul
României. „Mã bucur cã astãzi aþi
ales sã vizitaþi municipiul Craiova,
un oraº splendid cu case vechi ºi
care poartã foarte mult amprenta
influenþei franceze. În perioada in-
terbelicã, obiceiul era ca locuitorii
bogaþi ai Craiovei sã realizeze câte
casã impunãtoare ºi sã-ºi trimitã
copiii la Paris. Avem foarte multe
case într-o anumitã zonã a Craio-
vei, imobile care au scãpat ºi nu au
fost demolate. Un arhitect francez,

Edouard Redont, a realizat Parcul
Romanescu, fostul Parc Bibescu,
unul dintre cele mai mari ºi frumoa-
se parcuri naturale din Europa.
Macheta parcului a fost prezentatã
publicului la Expoziþia Internaþio-
nalã de la Paris, din 1900, unde a ºi
primit medalia de aur. Mã bucur cã
suntem împreunã pentru cã tot as-
tãzi, pe 10 aprilie, se împlinesc 174
de ani de la naºterea lui Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen, primul
Rege al României. De altfel, Casa
Regalã a României a avut o legãtu-
rã strânsã cu municipiul Craiova,
de-a lungul vremii strãbunii dum-
neavoastrã fiind în mai multe rân-
duri oaspeþi de seamã ai Cetãþii
Banilor. În mai 1913, în timpul festi-
vitãþilor prilejuite de inaugurarea
Monumentului «Asta-i muzica ce-
mi place», regele Carol I ºi familia
sa au fost gãzduiþi în Palatul Mi-
hail, actualul Muzeu de Artã din
Craiova, care aparþine Consiliului
Judeþean Dolj. Câteva luni mai târ-
ziu, în iulie 1913, regele Carol I s-a
reîntors la Craiova ºi a fost gãzduit
la Palatul Jean Mihail. De aseme-
nea, în 1915, regele Ferdinand a fost
oaspetele Palatului. În fine, în 1943,
palatul a gãzduit marea expoziþie
«Sãptãmâna Olteniei», patronatã
de bunicul dumneavoastrã regele
Mihai I. Consiliul Judeþean Dolj
este proprietarul Casei Bãniei, cea

mai veche construcþie civilã din
România, pe care înþeleg cã o sã o
vizitaþi astãzi ºi care sunt convins
cã o sã vã placã. Eu vã lansez încã
de pe acum invitaþia de a reveni la
Craiova pentru a vedea ºi alte lu-
cruri frumoase pe care le avem, un
centru universitar de excepþie cu
oameni deosebiþi”, a declarat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,

Ion Prioteasa.

„Posibilitatea
iniþierii de afaceri
între investitori
din judeþul Dolj
ºi Macedonia”

Câteva ore mai
târziu, prefectul Ma-
rius Deca ºi preºe-
dintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa s-au întâl-
nit cu ambasadorul
Republicii Macedo-
nia în România,  Ex-
celenþa Sa dr. Pande
Lazarevski. Discuþii-
le au vizat aspecte
legate de dinamiza-

rea relaþiilor culturale ºi academice
deja existente precum ºi dezvolta-
rea unor relaþii economice durabile
precum ºi posibilitatea iniþierii de
afaceri între investitori din judeþul
Dolj ºi Macedonia. În cadrul dis-
cuþiilor s-a avansat ideea înfrãþiirii
oraºelor Prilep ºi Craiova. Amba-
sadorul Republicii Macedonia în
România,  Excelenþa Sa dr. Pande
Lazarevski a prezentat facilitãþile in-

vestiþionale din Macedonia, refe-
rindu-se în mod special la proce-
dura rapidã de obþinere a autoriza-
þiilor de construire, la impozitul pe
venit care este de 10% ºi la facilitã-
þile acordate potenþialilor investi-
tori. Ion Prioteasa, a afirmat cã Ro-
mânia ºi Macedonia sunt legate
printr-o veche relaþie de prietenie,
bazatã pe un parteneriat solid ºi
respect reciproc: „Ne-a vizitat am-
basadorul Macedoniei la Bucu-
reºti, Excelenþa Sa Pande Lazarov-
ski. Este prima vizitã pe care o face
la Craiova. Ne-a bucurat foarte mult
venirea sa la Craiova, pentru cã re-
laþiile dintre cele douã þãri sunt din-
tre cele mai bune. De asemenea, ne
amintim de vremuri trecute, dar ºi
de datã mai recentã în care o bunã
parte a studenþilor care veneau la
studii în România urmau cursurile
Universitãþii din Craiova. Excelen-
þa Sa ne-a mãrturisit cã ºcoala ro-
mâneascã se bucurã de recunoaº-
tere în Macedonia, iar pe de altã
parte România a fãcut câteva lu-
cruri însemnate faþã de poporul
macedonean. În judeþul Dolj existã
o comunitate importantã de mace-
doneni, care se regãseºte la Craio-
va, Urzicuþa ºi Bãileºti. Membrii
acestei comunitãþi sunt oameni har-
nici ºi prosperi, ceea ce spune foar-
te multe lucruri despre acest popor.
I-am prezentat domnului ambasador
judeþul Dolj, pãrþile bune ºi oportu-
nitãþile de afaceri ºi l-am invitat pe
Excelenþa Sa ca, în condiþiile în care
sunt investitori care doresc sã vinã,
sã-i aducã la Craiova. Totodatã, l-
am invitat pe Excelenþa Sa sã revinã
în judeþul Dolj ºi cu alte ocazii”.
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Tribunalul Dolj a admis,
marþi seara, propunerea
procurorilor DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova ºi
a dispus arestarea preventivã
pentru 29 de zile a celor 9
inculpaþi reþinuþi în dosarul
falsificatorilor de carduri.
Astfel, Marin Mihãilã, Eman
Vãtãmãniþa, de 35 de ani,
Sorin Buruianã, de 55 de ani,
toþi trei din Craiova ºi incul-
paþi în dosarul din 2010 aflat

Mandate de arestare pentru Mihãilã ºi „carderii” sãi
pe rolul Tribunalului Bucu-
reºti), George Savu, de 30 de
ani, Nãstasie Gancea, de 46 de
ani, din Craiova, Monica
Cîrneanu, de 26 de ani, din
Craiova, Valeriu Chircã, de 32
de ani, din Craiova, jurist de
profesie, Marinel Vasile, de 25
de ani, din Craiova ºi Dan
Brescan, de 35 de ani, din
Petroºani, au ajuns în arestul
IPJ Dolj. Cu toþii sunt cerce-
taþi sub aspectul sãvârºirii

infracþiunilor de constituire a
unui grup infracþional organi-
zat, falsificarea de instrumente
de platã electronicã, deþinerea
de echipamente în vederea
falsificãrii instrumentelor de
platã electronicã, efectuarea
de operaþiuni financiare în
mod fraudulos ºi acces fãrã
drept la un sistem informatic.

Reamintim cã luni searã au
fost fãcute 19 percheziþii în
Craiova ºi judeþul Hunedoara,

la membrii unei grupãri
suspectate de activitãþi de
skimming ºi falsificarea de
carduri bancare pe baza
informaþiilor copiate în mod
fraudulos de la bancomate din
Franþa, în mod special, dar ºi
din alte state ale Uniunii
Europene ºi chiar Coreea. La
o locuinþã de pe strada „Tei-
lor” din Bãnie, oamenii legii au
descoperit ºi laboratorul unde
inculpaþii „fabricau” cardurile.

Ofiþerii Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craiova împre-
unã cu procurorii DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova, sprijiniþi de „mascaþi” de la
IPJ Dolj, au organizat, ieri, o acþiune pen-
tru destructurarea unei grupãri infracþionale,
formatã din cetãþeni români ºi libanezi, cer-
cetaþi pentru sãvârºirea infracþiunii de ten-
tativã de acte de terorism ºi a infracþiunilor
de nerespectarea regimului armelor ºi mu-

niþiilor ºi trafic de migranþi. Oamenii legii
au descins la 6 adrese din Bãnie, la locuinþe
dar ºi la sediile unor societãþi comerciale
aparþinând suspecþilor, una din acestea fi-
ind amplasatã pe strada „România Munci-
toare”, din centrul Craiovei. Împreunã cu
unul dintre suspecþi, oamenii legii au stat
mai bine de douã ore în interiorul magazi-
nului respectiv, ce are ca obiect de activi-
tate comercializarea hainelor second-hand,

iar la final l-au scos pe bãrbat cu gluga pe
cap ºi l-au dus la sediul DIICOT – Craio-
va, pentru audieri.

Potrivit procurorilor DIICOT Craiova, li-
derul grupãrii, un cetãþean de origine libane-
zã care locuieºte în Bãnie, din anul 2004 din
câte se pare, a fãcut demersuri în vederea
procurãrii ilegale a mai multor arme militare
letale (pistoale mitralierã, aruncãtoare, etc.)
ºi alte echipamente militare, în scopul co-
mercializãrii acestora cãtre diferite facþiuni
militare ºi paramilitare din Liban, Palestina
ºi Siria. Gruparea era monitorizatã de cãtre
SRI încã din octombrie anul trecut, în acest
timp stabilindu-se cã membrii acesteia se
ocupau ºi cu traficul de migranþi. Ca urma-
re a atentei monitorizãri, reþeaua a fost îm-
piedicatã sã introducã în þarã doi cetãþeni
palestinieni, pe care liderul grupãrii încerca
sã-i ajute sã ajungã, în final, în Germania.

Voia sã vândã arme letale teroriºtilor
„În fapt, se reþine cã Hussein Kassem

Ghzayel, de 34 de ani, cetãþean libanez, a
efectuat demersuri în vederea procurãrii ile-
gale a mai multor arme militare letale (pis-
toale mitralierã, aruncãtoare, etc.) ºi alte
echipamente militare, în scopul comercia-
lizãrii acestora cãtre diferite facþiuni milita-
re/paramilitare din Liban, Palestina ºi Siria.
În sarcina membrilor grupãrii se mai reþine
cã au racolat ºi transportat pe teritoriul Ro-
mâniei cetãþeni de origine libanezã, sub pre-
textul efectuãrii de studii universitare, în

Patru persoane din Craiova au fost ridicate, ieri, în urma unei acþiuni a poliþiºti-
lor BCCO Craiova ºi procurorilor DIICOT– Serviciul Teritorial Craiova, cu spri-
jinul SRI Dolj, vizând destructurarea unei grupãri infracþionale, formatã din cetã-
þeni români ºi libanezi suspectaþi de tentativã de acte de terorism, nerespectarea
regimului armelor ºi muniþiilor ºi trafic de migranþi. Oamenii legii au fãcut ºase
percheziþii la locuinþele suspecþilor, dar ºi la societãþi comerciale administrate de
aceºtia. Potrivit anchetatorilor, liderul grupãrii, un cetãþean libanez de 34 de ani
care locuieºte în Bãnie din anul 2004, a terminat Facultatea de Medicinã ºi chiar a
profesat ca medic ginecolog în Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, ar fi
fãcut demersuri pentru achiziþionarea unor arme letale pe care urma sã le vândã
unor grupãri militare din Liban, Palestina ºi Siria. Culmea este cã, în decembrie
2010, libanezul a fost la un pas de a fi expulzat, însã a atacat decizia emisã pe
numele sãu, iar Curtea de Apel Craiova i-a dat câºtig de cauzã în aprilie 2011. La
finalul audierilor în acest caz, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova
urmeazã sã dispunã mãsurile necesare faþã de suspecþi.

scopul transportãrii ulterioare a acestora,
în mod ilegal, pe teritoriul Germaniei”, se
aratã în comunicatul emis ieri de DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova.

Potrivit anchetatorilor, Hussein Kassem
Ghzayel este în România din anul 2004, a
locuit la mai multe adrese din Craiova, a fã-
cut Facultatea de Medicinã ºi chiar a profe-
sat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova ca medic ginecolog. În urmã cu mai
bine de doi ani, Hussein Kassem Ghzayel a
fost foarte aproape sã fie returnat în Liban,
dupã ce, pe 7 decembrie 2010, Oficiul Ro-
mân pentru Imigrãri (ORI) Dolj a stabilit cã
acesta nu mai are drept de ºedere pe terito-
riul României. Având în vedere cã-i expirase
viza, lucrãtorii Oficiului Român pentru Imi-
grãri Dolj au emis pe numele lui Hussein
Kassem Ghzayel decizia de returnare nr.
2757023/07.12.2010, în baza cãreia acesta
ar fi trebuit sã pãrãseascã România. Însã
bãrbatul a atacat decizia, contestaþia sa fiind
judecatã la Secþia Contencios Administrativ
ºi Fiscal de la Curtea de Apel Craiova. Pe 14
aprilie 2011, instanþa i-a admis contestaþia ºi
a dispus anularea actului emis de Oficiul
Român pentru Imigrãri Dolj, astfel cã aces-
ta a rãmas în continuare în Craiova.

Cetãþeanul libanez, împreunã cu com-
plicii sãi, au fost duºi la audieri, la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, ur-
mând ca la finalul audierilor sã fie dispuse
mãsurile necesare.
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Pe timpul ºederii în Craiova, Hussein Kassem Ghzayel a mai avut un proces. El figurea-
zã ca pârât într-un proces civil, reclamantã fiind craioveanca Lucia Ioana Olariu, care a
cerut evacuarea libanezului din apartamentul prin care i-l închiriase. Se pare cã în perioada
2004 – 2009 acesta, împreunã cu un frate de-al sãu, au locuit în apartamentul femeii, de
la „Calea Bucureºti” din Craiova, femeia cerând evacuarea în instanþã dupã ce libanezii n-
au mai plãtit chiria ºi cheltuielile de întreþinere. În noiembrie 2009, Judecãtoria Craiova a
dispus rezilierea contractului, evacuarea libanezului din apartament ºi plata restanþelor ºi
cheltuielilor de judecatã, în valoare de peste 10.000 de lei. La aceeaºi adresã a funcþionat ºi
o societate comercialã deschisã de medicul libanez, Biblos SRL, firma fiind dizolvatã în
anul 2011, printr-o hotãrâre a Tribunalului Dolj, pentru nedepunerea situaþiei financiare.

Sorin Sava, purtãtorul de cuvânt al SRI, a explicat faptul cã aceastã grupare era
strict supravegheatã încã din octombrie 2012 ºi cã acþiunea de ieri a fost declanºatã
tocmai pentru a stopa traficul de arme pregãtit de membrii reþelei.

„Este vorba despre un caz monitorizat de SRI din octombrie 2012 ºi pânã în aprilie
2013 în vederea destructurãrii unui grup infracþional coordonat de un cetãþean liba-
nez care viza achiziþionarea de armament, muniþie precum ºi derularea de activitãþi
circumscrise migraþiei ilegale. Armamentul ºi muniþia sunt listate în categoria produ-
selor care sunt supuse destinaþiei, iar acestea ar fi urmat sã fie livrate unei entitãþi
externe ce nu ar fi avut certificat de utilizator final. Acþiunea este una conexã teroris-
mului. Persoanele acþionau în favoarea unor grupuri de cetãþeni din zone cunoscute
cu grad ridicat de risc terorist. SRI, prin acþiunea pe care a avut-o încã de anul trecut
a încercat stoparea acestui trafic de armament. În cadrul aceleiaºi operaþiuni, ca
urmare a monitorizãrii respective, au putut fi stopate la timp douã tentative de trecere
ilegalã a frontierei  de cãtre doi cetãþeni palestinieni, pe care liderul grupãrii dorea sã-
i tranziteze în Germania”, a declarat Sorin Sava.
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Până deunăzi ştiam câteva lucruri, realmente
neclare. Şi anume că într-un lot de 11.000 de
tone de porumb, producţia anului trecut, apar-
ţinând Cerealcom Dolj, depozitat în silozul Băi-
leşti, specialiştii Direcţiei Sanitar Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor Dolj au descope-
rit aflatoxină B1 (produs toxic, un metabolit al
ciupercii aspergillus flavus), în limite care nu
permiteau comercializarea pentru consumul
uman sau animalier a porumbului respectiv.
Buletinul de analiză purta numărul 21043-1/
26.03.2013 şi l-am prezentat scanat în numă-
rul de luni, 8 aprilie a.c., al cotidianului nostru.
Pe acest considerent, prin procesul-verbal de
constatare nr.180/27 martie a.c., s-a instituit se-
chestru asupra cantităţii de porumb depozitate
în silozul Băileşti. Datele din buletinul de anali-
ză respectiv, mai exact aparţinând DSVSA Dolj,
nu băteau însă cu cele din analizele de labora-
tor ale Societe Generale de Surveillance (SGS),
cu sediul în Elveţia şi punct de lucru în portul
Constanţa, considerată competenţa desăvârşi-
tă în expertizarea alimentelor. Probele de po-
rumb investigate de SGS au condus sistematic
la buletine negative. Adică, porumbul putea
fi comercializat şi, mai mult, era apt consumului
uman. Dincolo de orice parti-pris afectiv sau
de altă natură, stăruie o întrebare raţională: se
puteau juca specialiştii SGS, repetăm, firmă
helvetă, cu un asemenea verdict? Sau, mai de-
grabă, putea fi pusă în discuţie fie eroarea uma-
nă, şi ea firească, fie insuficienta expertiză a chi-
miştilor şi biologilor DSVSA Dolj? Tevatura
s-a rostogolit în presă. Ceea ce nu e rău. Sau
nu e răul cel mai mare. Mai clar: până deunăzi,
între analizele DSVSA Dolj şi SGS existau di-
ferenţe frapante, despre care am vorbit, con-
centraţia aflatoxinei menţionată în buletinul el-
veţian fiind favorabilă Cerealcom Dolj. Dar, lo-

Scandalul aflatoxinei cerealiere: Laboratorul
Naţional de Referinţă infirmă datele DSVSA Dolj!

MIRCEA CANŢĂR
vitură de  teatru. Sună banal, dar clişeul e con-
sacrat. Conform bule tinului de  analiză
nr.30655 din 9.04.2013, emis de Laborato-
rul Naţional de  Referinţă (Laboratorul Sa-
nitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimen-
te lor Bucureşti), proba de porumb cu sigi-
liul nr.ASO 194632, recoltată conform HG
nr.341/2012 şi procedurii ANSVSA, prele-
vată din silozul Băileşti, este infestată cu
aflatoxină într-o concentraţie  de 6,05 mi-
crograme/kg (faţă de 21,9 micrograme/kg
cât ieşise la Craiova), cu plus sau minus
1,36 micrograme/kg. Ceea ce face porumbul
apt pentru consumul animalier şi chiar pentru
consumul uman, dacă luăm în considerare va-
loarea maximă a marjei de eroare. O menţiu-
ne : opiniile, interpretările şi concluziile conţi-
nute în prezentul raport nu sunt acoperite de
acreditarea RENAR. În acest buletin de anali-
ză, rezultatele încercării şi concluzia se referă
numai la proba analizată. Ce deducem din toa-
tă povestea aceasta? Că ne aflăm într-o situa-
ţie realmente fără precedent în judeţul Dolj.
DSVSA Dolj şi-a pus în joc întreaga credibili-
tate şi, până acum, nu poate să-şi susţină ana-
lizele de laborator în temeiul cărora a instituit
sechestrul asupra cantităţii de 11.000 de tone
de porumb, aparţinând celui mai mare produ-
cător de cereale din Dolj. Dacă are vreo im-
portanţă. Un sechestru se ridică printr-un alt
proces-verbal şi acest lucru trebuia făcut de ieri.
Într-o altă ordine de idei, surprinzător este şi
faptul că SC Cerealcom SA a fost notificată,
prin adresa nr.3009/10 aprilie 2013, adică ieri,
când „alţii” cunoşteau conţinutul buletinului de
analiză emis de Laboratorul Naţional de Refe-
rinţă încă de alaltăieri.

Altă menţiune: pierderea de imagine pen-
tru Cerealcom Dolj este una sensibilă. Şi „me-
ciul acesta” îi este defavorabil. Chiar dacă, fi-
nalmente, deznodământul îi va fi favorabil, o

anumită suspiciune va persista. Într-un do-
meniu atât de riguros cum este cel al

analizelor de laborator, în astfel de si-
tuaţii diferenţele nu pot fi atât de

mari precum cele înregistrate,
care să suscite realmente atâ-
tea şi atâtea comentarii.
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Senatorul PSD Mihai Fifor, se-
cretar al Comisiei pentru adminis-
traþie publicã, organizarea teritoriu-
lui ºi protecþia mediului din cadrul
Senatului României, a participat la
seminarul privind procesul de re-
gionalizare-descentralizare organi-
zat de Ministerul Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Administraþiei Publice cu

Mihai Fifor, senator PSD:

În urmãtorul interval de timp
debitul Dunãrii la intrarea în þarã
(secþiunea Baziaº), conform pro-
gnozei INHGA va fi staþionar la
valoarea de 11.800 mc/s. În pe-
rioda 11 – 15 aprilie a.c., con-
form prognozei elaborate de IN-
HGA -CNPB, debitul Dunãrii la
intrarea în þarã (secþiunea Baziaº)
va fi în  creºtere în primele douã
zile pânã la valoarea de 11.900
mc/s, apoi în uºoarã scãdere pânã

„Regionalizarea României - proces de optimizarea
a relaþiilor dintre cetãþeni ºi autoritatea publicã centralã”

sprijinul Consiliului Europei. Semi-
narul s-a desfãºurat miercuri, 10
aprilie a.c., cu începere de la ora
17.30, ºi va continua astãzi, la Sala
de Consiliu a Institutului Naþional
de Statisticã, din Bucureºti.

La eveniment vor participa re-
prezentanþi ai Consiliului Europei
din partea Poloniei, Franþei, Slo-

vaciei ºi Italiei, reprezen-
tanþi ai Parlamentului
României, precum ºi ai
Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administra-
þiei Publice.  Senatorul
PSD Mihai Fifor a decla-
rat cã regionalizarea Ro-
mâniei este, în fond, un
proces care va duce la
optimizarea relaþiilor din-
tre cetãþeni ºi autoritatea
publicã centralã. “Prin
regionalizarea României,
guvernul doreºte în pri-
mul rând creºterea ratei
de absorbþie a fonduri-

lor europene ºi reducerea birocra-
þiei, o boalã patologicã a sistemu-
lui nostru, care, pânã acum, nu a
avut remediu. De asemenea, ne
propunem sã optimizãm accesul
cetãþeanului la informaþie, sã în-
lesnim relaþia dintre cetãþean ºi in-
stituþiile statului. O altã compo-
nentã importantã a regionalizãrii o
reprezintã armonizarea relaþiilor
interinstituþionale, care, în mo-
mentul de faþã, nu funcþioneazã
la parametrii pe care ni-i dorim.
Ne bucurãm cã partenerii euro-
peni sunt alãturi de noi în acest
demers. Experienþa statelor euro-
pene, precum Franþa ºi Polonia,
în domeniul regionalizãrii este vas-
tã ºi s-a dovedit a fi de succes.
România poate prelua modelele re-
gionalizãrii-descentralizãrii aplicate
de statele partenere, modele ce pot
fi readaptate la cerinþele socio-eco-
nomice ale þãrii noastre”, a decla-
rat senatorul Mihai Fifor.

MARIN TURCITU

la valoarea de
11.700 mc/s în ul-
tima zi a intervalu-
lui de prognozã, si-
tuându-se peste
media multianualã
a lunii aprilie (7900
mc/s).

Având în vede-
re situaþia hidro-
meteorologicã din
Bazinul Dunãrii
amonte de intrarea
în þarã (secþiunea

Baziaº) ºi evoluþia debitelor de-
fluente de la SHEN Porþile de Fier,
conform actualizãrii ATENÞIO-
NÃRII  HIDROLOGICE nr. 30,
emisã de INHGA pe Dunãrea –
sector aval SHEN Porþile de Fier,
se menþine COD GALBEN pe tot
sectorul Dunãrii ºi COD PORTO-
CALIU pe sectorul aval SHEN
Portile de Fier -  Zimnicea, pânã
în data de 12 aprilie, ora 18.00.

MARIN TURCITU

Evenimentul a încununat a doua
etapã a proiectului Atelierul de
meºteºuguri - program integrat de
calificare, dezvoltare a competen-
þelor antreprenoriale, suport ºi con-
siliere a resurselor umane, pentru
dezvoltarea meºteºugurilor tradiþi-
onale din mediul rural din regiunea
Sud - Vest. Meºterii au dobândit
cunoºtinþe despre
legislaþie ºi conta-
bilitate, vânzãri ºi
publicitate, înre-
gistrarea ºi pro-
tecþia mãrcii ºi
scrierea unui plan
de afaceri. În pe-
rioada urmãtoare,
ei vor participa la
un concurs de
planuri de afaceri.
Cele mai reuºite
35 de proiecte
scrise de meºteri
vor fi premiate cu finanþarea nece-
sarã demarãrii propriului atelier
meºteºugãresc.

Tradiþia þesutului
la rãzboi, dusã

mai departe
Majoritatea absolvenþilor sunt

meºteri populari autentici, iar 31
dintre ei au deprins meºteºugul þe-
sutului la rãzboi anul trecut, în pri-
ma etapã a proiectului. Pe lângã
diplomele certificate de Autorita-
tea Naþionalã pentru Calificãri, be-
neficiarii au primit subvenþii în va-
loare de 200 lei pentru fiecare cur-
sant. La nivelul întregului proiect
s-au calificat în antreprenoriat 163

Nu mai puþin de 84 de meº-
 teri populari ºi iubitori ai

meºteºugurilor din judeþul Dolj vor
putea de-acum sã-ºi transforme

pasiunea într-o afacere. Ieri, aceº-
tia au obþinut diplome de absolvi-
re a cursurilor de competenþe an-
treprenoriale.

de meºteºugari ºi pasionaþi ai artei
populare din judeþele Vâlcea, Dolj
ºi Olt. Aceºtia au finalizat în mar-
tie cursurile de competenþe antre-
prenoriale organizate de World Vi-
sion România prin proiectul Ate-
lierul de Meºteºuguri - program
integrat de calificare, dezvoltare a
competenþelor antreprenoriale, su-

port ºi consiliere a resurselor uma-
ne, pentru dezvoltarea meºteºugu-
rilor tradiþionale din mediul rural din
regiunea Sud-Vest. Dintre aceºtia,
84 sunt doljeni.

„Târgul de la sat”
va fi lansat
în aceastã
primãvarã

În acelaºi timp, artizanii au avut
ocazia de a se informa despre noi
oportunitãþi de dezvoltare la cele
douã centre de consiliere pe care
vor fi deschise în curând la Râm-
nicu Vâlcea ºi Craiova, sã se afi-
lieze asociaþiilor profesionale nou
create ºi reþelei de colaborare cu

pensiuni rurale.  De asemenea, îºi
vor putea promova obiectele arti-
zanale în catalogul online „Târgul
de la sat”, care va fi lansat în
aceastã primãvarã.

„Îi felicit pe absolvenþi pentru
reuºita lor ºi îi îndemn sã partici-
pe ºi la urmãtoarea etapã a pro-
iectului. În scurt timp vom des-

chide la Râmnicu
Vâlcea ºi Craiova
douã centre de
consiliere care vor
oferi meºteºugari-
lor informaþii de-
spre finanþãri ne-
r a m b u r s a b i l e ,
scrierea unui plan
de afaceri ºi eveni-
mente de interes
pentru artizani.
Totodatã, la centre
se vor face în-
scrieri pentru  plat-

forma online Târgul de la sat.
Platforma va fi lansatã în aceastã
primãvarã ºi va facilita promova-
rea pe internet a artei populare din
regiunea de Sud – Vest”, a decla-
rat managerul de proiect, Rober-
to Pãtrãºcoiu.

Sprijin pentru
doljenii

din mediul rural
Fundaþia World Vision Româ-

nia desfãºoarã proiectul „Atelie-
rul de meºteºuguri” în cadrul
Programului pentru agriculturã ºi
dezvoltare economicã care pro-
moveazã investiþiile în capitalul
uman din mediul rural cu scopul

dezvoltãrii economiei locale com-
petitive, sustenabile pe termen
lung ºi în acord cu valorile ºi tra-
diþiile locale. World Vision Româ-
nia încurajeazã acest proces pen-
tru a îmbunãtãþi condiþiile de trai
ale familiilor cu scopul final de a
oferi copiilor ºanse sporite de edu-
caþie, dezvoltare ºi bunãstare.

De altfel, reprezentanþii funda-
þiei susþin cã prosperitatea familii-

lor este esenþialã pentru bunãsta-
rea copiilor, întrucât le oferã aces-
tora ºanse egale la educaþie ºi dez-
voltare. Iar World Vision România
implementeazã încã din anul 2003
activitãþi care susþin dezvoltarea
economicã ºi agricolã în mediul
rural promovând atitudinea activã
ºi implicarea în schimbarea con-
diþiei de sãrãcie în România.

RADU ILICEANU
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Constantin Popeci i-a întâmpi-
nat pe invitaþi chiar la poarta uzi-
nei, strângându-le prieteneºte mâna
ºi urându-le un cuvând de ”bun-
venit”. Considerat unul dintre cei
mai reprezentativi oameni de afa-
ceri din regiunea Oltenia, Constan-
tin Popeci a fost încântat sã le pre-
zinte înalþilor diplomaþi uriaºele hale
în care se pregãtesc piese ºi com-
ponente care pleacã apoi pe pieþe-
le externe: „Mulþumim domnilor
ambasadorilor cã au avut amabili-
tatea sã se deplaseze la noi, de la
Bucureºti. De asemenea mulþumim
ºi doamnei primar pentru cã a fost

în toatã aceastã perioadã alãturi de
noi ºi sperãm sã fie ºi în continua-
re, dar ºi noi am fost alãturi de
dânsa. Interesul nostru este comun:
sã dezvoltãm oraºul Craiova, ju-
deþul Dolj ºi Regiunea Olteniei ºi
odatã cu aceasta, ºi România.
Cred totodatã cã vom  pune umã-
rul ºi la Uniunea Europeanã ºi sã
nu venim mereu nu minusuri.
Sunt optimist ºi cred în ceea ce
facem noi acum...”

Primãria Craiova
aºteaptã investitorii

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
a mulþumit pentru invitaþie ºi s-a
oferit ca, la ediþia de anul viitor,
sã se implice în organizarea ce-
lei de-a treia ediþii. ”Am încura-
jat astfel de evenimente ºi înain-
te de a deveni primarul Craiovei,
când eram senator ºi reprezen-
tam acest judeþ în Parlament.
Este foarte important sã dezvol-
tãm aceastã zonã ºi putem sã o

dezvoltãm printr-o autostradã, pe
care sã o avem de la Piteºti în-
spre Craiova, ºi prin investiþiile
care intrã în acest oraº. De fieca-
re datã când m-am întâlnit cu
ambasadori sau investitori din
strãinãtate am constatat cã nu ºtiu
foarte multe lucruri despre Cra-
iova. Nu ºtiau, de exemplu, cã
pentru Parcul Industrial taxele lo-
cale sunt zero, cã le utilizãm uti-
litãþile pânã la poarta fabricii ºi
un preþ al terenului foarte, foarte
scãzut”. Primarul Craiovei le-a
spus înalþilor diplomaþi cã auto-
ritatea localã îºi propune sã spri-

jine orice investitor care vine în
Craiova ºi creazã locuri de mncã.
”Credem cã un astfel de forum
este vital pentru ca investitorii sã
afle despre posibilitãþile pe care
le au în aceastã regiune, motiv

pentru care vreau sã-i mulþumesc
personal domnului Popeci, care
este sufletul acestui Forum”.

”Oltenii au capacitatea de a se
mobiliza ºi de a face lucruri mari”

Nicolea Giugea a recunoscut
cã ideea organizãrii acestui Forum
i-a aparþinut lui, prima ediþie fiind
organizatã în 2012 când era pre-
fectul judeþului Dolj, ºi a lansat
propunerea ca manifestarea sã de-
vinã, în timp, o replicã localã a
forumului economic mondial de
la Davos. ”Ca orice oltean de bunã
credinþã m-am întrebat, la un mo-
ment dat, ce-o avea în plus Clu-
jul, Braºovul sau Timiºoara ºi noi
nu avem ?! ªi atunci am fost con-
vins cã trebuie sã facem ceva prin
care sã arãtãm cã oltenii au capa-
citatea de a se mobiliza ºi de a
face lucruri mari, lucruri care sã
declanºeze acel mecanism econo-
mic. Pesimiºti am fost întotdeu-
na ºi anul trecut ºi anul acesta.
Chiar sãptãmâna trecutã erau câþi-
va care spuneau „du-te domnule
de aici cã nu vor veni ambasadori
la Craiova ! ”. Oltenia este o re-
giune extrem de importantã a
României ºi am convingerea cã
prin oameni cum este domnul
Constantin Popeci am reuºit sã
creãm acel pol de atracþie ceea ce
înseamnã pentru Oltenia, acest
Forum Economic Regional.
Îmi cer scuze acum, nu aº vrea
sã greºesc, dar vreau sã antici-
pez, ne dorim ca acest Forum
Economic Regional care este cel
mai mare ca anvergurã din þarã,
dar ºi din punct de vedere al com-
plexitãþii, sã devinã forumul
Davos al României”.

Timp de douã zile, ieri ºi azi, se organizeazã la
Craiova cea de-a doua ediþie a Forumului Econo-
mic Regional Oltenia. Deschiderea oficialã a avut
loc ieri, la sediul SC Popeci Utilaj Greu, iar la
eveniment – care se doreºte a fi unul de referinþã
în peisajul economic zonal – particã ambasadorii
din urmãtoarele state: Ungaria, Chile, Vietnam,
Croaþia, Bosnia, Austria, Pakistan, Macedonia,
Malaezia, Moldova, Danemarca ºi Belgia. As-
tãzi, începând cu ora 10.30, la Universitatea din

Craiova, în Sala Albastrã, va avea loc deschide-
rea oficialã a lucrãrilor FERO, iar de la 14.30 se
vor derula dezbaterile pe secþiuni: „Industrie” –
sala mare a Primãriei Craiova; „Agriculturã” –
Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova; „Dez-
voltare Regionalã ºi Fonduri Europene” – Con-
siliul Judeþean Dolj. În 2014, Forumul se va or-
ganiza în judeþul Gorj, motiv pentru care la aceastã
ediþie a fost invitat ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Gorj, Ion Cãlinoiu.

Forumul Economic Regional OlteniaForumul Economic Regional OlteniaForumul Economic Regional OlteniaForumul Economic Regional OlteniaForumul Economic Regional Oltenia
ºi-a deschis porþile la compania Popeciºi-a deschis porþile la compania Popeciºi-a deschis porþile la compania Popeciºi-a deschis porþile la compania Popeciºi-a deschis porþile la compania Popeci

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” în parteneriat cu Depar-
tamentul de Istorie ºi Relaþii Interna-
þionale al Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe
Administrative organizeazã, la Craio-
va, în perioada 10-13 aprilie 2013,
Conferinþa Internaþionalã Politicã. Di-
plomaþie. Culturã 1.0, la care partici-
pã cercetãtori, profesori universitari ºi
personalitãþi ale lumii ºtiinþifice.

Conferinþa Politicã. Diplomaþie. Cul-
turã 1.0 are scopul de a iniþia o cât
mai largã dezbatere cu privire la mul-
tiplele faþete ale relaþiilor internaþio-
nale contemporane. De asemenea, se
doreºte o punere în dialog a diverse-
lor moduri de abordare, prin reunirea
nu doar a unor teoreticieni, cercetã-

tori sau analiºti, ci ºi a unor persona-
litãþi cu rol direct pe scena internaþi-
onalã.

Conferinþa acordã o atenþie specia-
lã modului în care problemele interna-
þionale sunt reflectate în mass-media,
dând naºtere unor curente de opinie
publicã.  Pe lângã aspectele politice,
diplomatice ºi economice – care sunt,
de regulã, privilegiate în studiul rela-
þiilor internaþionale – se pune în lumi-
nã rolul tot mai pregnant al factorului
cultural, în condiþiile dezvoltãrii mij-
loacelor de comunicare.

Lucrãrile Conferinþei se vor desfã-
ºura, în plen, în zilele de 11-12 apri-
lie, în Aula Magna din sediul nou al
Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Adminis-

trative, precum ºi pe patru secþiuni
(Diplomaþie ºi Relaþii Internaþionale,
Studii Europene ºi de Securitate, Co-
municare, Relaþii Publice ºi Mass-me-
dia, Biblioteca în lumea contempora-
nã) în sãlile Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”. Subiectele
abordate de participanþi intereseazã,
deopotrivã, pe specialiºti, dar ºi pe
studenþii dornici de a-ºi îmbogãþi cu-
noºtinþele cu informaþii inedite, recen-
te, bazate pe cercetare ºi experienþã
profesionalã. Toate comunicãrile sus-
þinute în cadrul Conferinþei, în ideea
de a asigura o mai mare vizibilitate
naþionalã ºi internaþionalã, vor fi pu-
blicate bilingv (românã-englezã), în
volume tematice distincte.

Pentru al 5-lea an consecu-
tiv, Petrom organizeazã
competiþia ªcoala lui Andrei,
adresatã elevilor ºi cadrelor
didactice din aproximativ 800
de ºcoli generale, aflate în
comunitãþile în care compania
deruleazã activitãþi operaþio-
nale. Competiþia îºi propune
sã dezvolte abilitãþile de lucru
în echipã, spiritul civic ºi
atitudinea pro-activã a elevilor
ºi sã gãseascã în acelaºi timp
soluþii sustenabile pentru
dezvoltarea comunitãþilor din
România. Pentru a se înscrie
la ªcoala lui Andrei, partici-
panþii trebuie sã îºi alcãtuias-

În perioada 1 aprilie - 19 mai au
loc înscrierile în ªcoala lui Andrei, o
competiþie de proiecte care vizeazã
dezvoltarea comunitãþilor din Româ-
nia. Aceasta se adreseazã elevilor ºi
profesorilor din aproximativ 800 de

ºcoli generale, din zone în care com-
pania deruleazã activitãþi operaþio-
nale. Cele mai bune 10 proiecte vor
primi finanþare de 5.000 de Euro
pentru implementare ºi locuri în Ta-
bãra din Þara lui Andrei.

cã o echipã de minim 20 ºi
maxim 30 de elevi, aparþinând
aceluiaºi ciclu de învãþãmânt,
ºi un cadru didactic. Echipele
participante trebuie sã
propunã o idee de proiect
care vizeazã dezvoltarea
comunitãþii din care fac
parte, cu rezultate pe termen
lung. Înscrierile se fac în
perioada 1 aprilie – 19 mai,
pe site-ul www.taraluian-
drei.ro, secþiunea ªcoala lui
Andrei. În perioada 20 - 31
mai, proiectele vor fi evalua-
te de un juriu de specialitate
ºi votate de cãtre susþinãtori
online. Câºtigãtorii vor fi

anunþaþi pe 3 iunie, pe site-ul
competiþiei.

5.000 de euro pentru cele mai
bune zece proiecte

Premiile sunt în valoare de
peste 300.000 euro ºi constau
în: finanþare de 5.000 de euro
pentru cele mai bune 10
proiecte, 400 de locuri în
Tabãra din Þara lui Andrei,
sisteme multimedia pentru
ºcoli, tablete multifuncþionale
ºi laptop-uri pentru cadrele
didactice coordonatoare. “În
ªcoala lui Andrei privim de la
an la an cum ideile elevilor
sunt conturate în proiecte cu
impact pozitiv asupra comu-
nitãþii lor. ªi pentru cã adesea
ideile mari vin de la cei mici,
este de datoria noastrã sã îi
ghidãm pe copii sã-ºi canali-
zeze energia ºi resursele

pentru dezvoltarea lor profe-
sionalã, pentru implicarea în
comunitatea din care fac
parte.” a declarat Mona
Nicolici, Manager Relaþii
Comunitare Petrom.

“ªcoala lui Andrei” este un
proiect desfãºurat în partene-
riat cu Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi face parte din
platforma Þara lui Andrei, un
program de responsabilitate

socialã care încurajeazã
interacþiunea, comunicarea, ºi
spiritul antreprenorial al
tuturor celor care doresc sa
schimbe lumea în care
trãiesc. Începând din 2009,
peste 25.000 de elevi ºi 1.700
de profesori au învãþat despre
implicarea civicã în ªcoala lui
Andrei. Împreunã, ei au gãsit
peste 900 de soluþii pentru
problemele comunitãþii lor.

Amfiteatrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean (ISJ) Dolj va
gãzdui vineri, 12 aprilie 2013,
ºedinþa publicã de soluþionare a
cererilor de pretransfer consim-
þit între unitãþile de învãþãmânt,
Conform Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului
didactic din învãþãmântul preu-

ªedinþa publicã pentru cadrele didactice
în vederea soluþionãrii transferurilor

niversitar în anul ºcolar 2013-
2014.

Cadrele didactice sunt pro-
gramate la diferite intervale ora-
re, în funcþie de disciplina de în-
vãþãmânt. Astfel, educatori ºi în-
vãþãtorii sunt aºteptaþi între 8.30-
9.30, profesorii de limba ºi lite-
ratura românã, cât ºi cei de limbi

strãine între 10.30-11.30; ºtiin-
þele exacte între 11.30 ºi 12.30;
istoria, geografia, disciplinele
socio-umane între 12.30 ºi
13.00; artele ºi religia între 13.00
ºi 13.30, informatica dupã
13.30. Profesorii de educaþie fi-
zicã ºi sport sunt aºteptaþi dupã
ora 15.00.

Þara lui Andrei susþine proiecte inspirând comunitãþile din Ro-
mânia sã intre în acþiune ºi sã-ºi schimbe viaþa în domenii cheie:
crearea de locuri de muncã, acces la educaþie non-formalã ºi cul-
tivarea spiritului civic. Valorile Þarii lui Andrei sunt spiritul civic,
spiritul de întreprinzãtor, educaþia (non-formalã) ºi inovaþia. Þara
lui Andrei este o mare comunitate orientatã cãtre soluþii, o comuni-
tate a celor care nu se dau înapoi de la a lupta pentru a-ºi transfor-
ma iniþiativele în realitate. Cetãþenii Þãrii lui Andrei sunt oamenii
cu spirit de lider, orientaþi cãtre soluþii.
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 De anul trecut, trei dintre instituţiile de
cultură aflate în subordinea Primăriei şi Con-
siliului Local Craiova au conduceri noi, puse
în funcţii după ce contractele de manage-
ment ale foştilor directori au fost reziliate în
urma obţinerii unor note mici la evaluările
anuale ori finale: Teatrul Liric „Elena Teo-
dorini”, Ansamblul Folcloric „Maria Tăna-
se” şi Filarmonica „Oltenia”. De curând, li
s-au alăturat Casa de Cultură „Traian De-
metrescu” şi Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Colibri”. În primele două cazuri însă, foştii
manageri nu numai că şi-au pierdut funcţia
de conducere, ci şi postul pe care fuseseră
încadraţi anterior în cadrul instituţiei.

Zamfir contra Zamfir la Teatrul Liric:
a pierdut funcţia, dar şi postul de dirijor

La Teatrul Liric „Elena Teodorini”, Flori-
an-George Zamfir a fost director din februa-
rie 2001 până în primăvara lui 2012, când
municipalitatea a organizat concurs de pro-

iecte de management, câştigător fiind decla-
rat contracandidatul său, Antoniu Zamfir.
După prima etapă – analiza proiectelor de
management –, desfăşurată între 15 şi 17
martie, acesta din urmă a fost notat cu 9,09,
iar celălalt a obţinut doar 6,61, pierzând, ast-
fel, posibilitatea susţinerii interviului, pentru
care îi era necesară cel puţin nota 7. Cu 8,37
la cea de-a doua etapă, organizată pe 20 mar-
tie, Antoniu Zamfir a fost declarat „admis” la
concurs, cu nota finală 8,73.

Considerând că a pierdut pe nedrept func-
ţia, în care a stat aproape 11 ani şi jumătate,
şi invocând nerespectarea procedurilor le-
gale, Florian-George Zamfir a acţionat în in-
stanţă Consiliul Local Craiova. Numai că,

Au plecat de la conducerea instituţiilor de cultură
după ce le-a fost reziliat contractul de management ori
li s-a desfăcut contractul de muncă, iar acum îşi caută
dreptatea în instanţele de judecată. Este vorba despre
foştii directori ai Filarmonicii „Oltenia” – Gabriel
Marciu, Teatrului Liric „Elena Teodorini” – Florian-
George Zamfir şi Ansamblului Folcloric „Maria
Tănase” – Constantin Enceanu. Toţi trei au procese

l-a sc urt timp, şi-a
pierdut şi postul de di-
rijor pe care îl avea în
cadrul instituţiei, fiin-
du-i desfăc ut con-
tractul de muncă. Mo-
tivul: neprezentarea la
serviciu, deşi, susţine
acesta, a adus docu-
mentele jus tificative
pentru concediul me-
dical în care a stat pes-
te două săptămâni. Pe
25 septembrie 2012,
Florian-George Zamfir
a dat în judecată Tea-
trul Liric, iar pe 18
martie a.c. Tribunalul
Dolj s-a pronunţat în
favoarea sa. Urmează
recursul, spune actualul manager, Antoniu
Zamfir, şi dacă Florian-George Zamfir va
avea în final câştig de cauză, va fi reînca-
drat pe post, urmând să i se plătească retro-
activ drepturile salariale.

Deşi (întâmplător!) poartă acelaşi nume,
cei doi pare că nu se au deloc la inimă. Dacă
Antoniu Zamfir l-a prezentat Comisiei de dis-
ciplină şi l-a sancţionat pe Florian-George
Zamfir, lipsindu-se de valenţele sale artisti-
ce, acesta din urmă îi replică actualului ma-
nager că este absolvent de Teologie şi n-are
ce căuta în fruntea unei instituţii muzicale şi
de spectacol. În plus, mai e şi ranchiunos:
ca director al Departamentului de Muzică
din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii
din Craiova nu i-a mai permis să predea aici.
În prezent, Florian-George Zamfir este pro-
fesor la Liceul de Arte „Marin Sorescu”.

Constantin Enceanu:
„Eu am înţeles că e totul politic şi că
e nevoie de oameni noi la vremuri noi!”

Două procese pe rol la Tribunalul Dolj are
şi Constantin Enceanu: unul cu Primăria Cra-
iova, altul cu Ansamblul Folcloric „Maria Tă-
nase”, unde a fost manager din aprilie 2010
până anul trecut, în octombrie, când, după
evaluarea activităţii, i s-a reziliat contractul
de management. Solist de muzică populară
în cadrul instituţiei craiovene încă de la în-
fiinţarea acesteia, în 1992, Enceanu conside-
ră decizia total nedreaptă şi acuză „notarea
fictivă” la respectiva evaluare, în urma căreia
a pierdut postul pentru numai 25 de sutimi.

Contractul de manage-
ment – care fusese în-
cheiat până la sfârşitul
lunii aprilie 2013 – i-a
fost reziliat pe 21 oc-
tombrie 2012, interi-
matul fiind asigurat de
Oana Bică. Aşa că, în
decembrie 2012, Con-
stantin Enceanu a dat
Primăria în judecată.
„Dacă obţineam nota 7
la evaluare, îmi conti-
nuam mandatul până
acum. Încerc să de-
monstrez că totul a
fos t o… făcătură!”,
spune acesta revoltat.

A repetat procedu-
ra şi cu instituţia în cadrul căreia şi-a desfă-
şurat activitatea timp de aproape 20 de ani,
iar o înfăţişare în instanţă urmează să aibă loc
în curând. Şi asta pentru că, în urma restruc-
turărilor masive din 2010, i-a tăiat de pe listă
postul de solist vocal, iar pe 31 octombrie
2012 i-a desfăcut contractul de muncă. Ast-
fel, la sfârşitul anului trecut, Constantin En-
ceanu şi-a pierdut nu numai funcţia, ci şi ser-
viciul! Nu se plânge însă, pentru că este pro-
priul patron la o societate ce are ca obiect de
activitate organizarea de evenimente. Însă se
declară profund mâhnit de calitatea unor oa-
meni pe care i-a conside-
rat prieteni şi de faptul că
nu i-au fost apreciate ac-
tivitatea artistică şi efor-
tul de a obţine un sediu
decent pentru ansamblu.

„Eu am înţeles  că e
totul politic şi că e nevoie
de oameni noi la vremuri
noi! Dar n-aş fi crezut
totuşi că dacă faci bine
eşti bun de pus la zid! Însă
asta e viaţa… Pentru
mine e o lecţie de viaţă,
am învăţat multe cu oca-
zia asta! Mi-am dat sea-
ma cine sunt unii oameni
alături de care am trăit o
viaţă şi n-am ştiut că stau
cu nişte hiene la masă! În
momente din astea îţi dai seama de valoarea
şi de caracterul lor. Pentru mine, repet, a fost
o mare lecţie de viaţă!”, a declarat Enceanu,
referindu-se, desigur, şi la colegi de scenă.

Gabriel Marciu acuză ilegalitatea
rezilierii contractului de management
la Filarmonica „Oltenia”

Potecă la Tribunalul Dolj va face şi Ga-
briel Marciu, manager al Filarmonicii „Olte-
nia” de la 1 ianuarie 2010 (după ce, între 1
octombrie şi 31 decembrie 2009, asigurase
interimatul) până în vara anului trecut. În
urma desfăşurării celor două etape ale eva-
luării finale – analiza raportului de activitate
şi susţinerea acestuia, în cadrul unui inter-
viu –, Gabriel Marciu a fost notat cu 6,76.
La c ele două evaluări parţiale anterioare,
acesta primise peste 9.00, comisiile decla-
rându-se mulţumite de activitatea sa.

Drept urmare, Marciu a acţionat în in-
stanţă Primăria Craiova şi, implicit, Consi-
liul Local Municipal, care a validat hotărâ-
rea, al treilea termen în proces fiind anunţat
pentru sfârşitul lunii aprilie a.c. Fostul di-
rector acuză „ilegalitatea modalităţii prin care
s-a reziliat contractul de management, ne-
respectându-se toate procedurile”. În pre-
zent, fotoliul de conducere este ocupat la
Filarmonica „Oltenia” de Vlad Drăgulescu,
iar Gabriel Marciu semnează statele de plată
la Teatrul Liric „Elena Teodorini”, unde, de
ani buni, este actor, şi, la Departamentul de
Artă Teatrală al Facultăţii de Litere din Cra-
iova, unde este conferenţiar.

***

Lista foştilor ma-
nageri nemulţumiţi ar
putea rămâne însă
desc hisă,  dac ă ne
gândim că, de c u-
rând, şi c onducerile
altor  două instituţii
aflate în subordinea
municipalităţii craio-
vene au fost înlătu-
rate: Alexandru Stu-
paru la Casa de Cul-
tură „Traian Deme-
tresc u” (dire c tor
încă din 2000, înlo-
c uit în funcţie c u
Ana-Maria Constan-
tinesc u) ş i Doina

Rodica Berc eanu la Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Colibri” (direc tor din anul 2006,
pe postul său trecând teatrologul Adriana
Teodoresc u).

pe rol la Tribunalul Dolj şi se luptă pentru a-şi recâşti-
ga posturile, susţinând că vor merge până în pânzele
albe pentru a demonstra că au fost nedreptăţiţi şi că
deciziile care i-au vizat au fost ilegale şi cu substrat
politic. În boxa acuzaţilor stau Primăria Craiova şi
Consiliul Local Municipal şi actualele conduceri ale
instituţiilor, puse în situaţia de a argumenta că au avut
temei solid când i-au dat afară pe cei trei.
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COMENTAR IU

Omagiul emulului David Cameron
adus fostului prim-ministru conserva-
tor Margaret Thatcher, aflat la putere
între 1979 ºi 1990, pentru cã „a salvat
þara”, nu rezoneazã peste tot în rega-
tul unit, dovadã cã tinerii scoþieni din
Glasgow s-au bucurat nespus, suge-
rând diviziunea socialã lãsatã moºte-
nire de „Doamna de Fier”. Unora li s-
ar putea excesiv, dar Margaret That-
cher (foto) este un arhitect al lumii de
astãzi, la Europa ne referim, cu statul
slab, dereglementarea puternicã,

De ce scoþienii din Glasgow danseazãDe ce scoþienii din Glasgow danseazãDe ce scoþienii din Glasgow danseazãDe ce scoþienii din Glasgow danseazãDe ce scoþienii din Glasgow danseazã
la moartea lui Thatcherla moartea lui Thatcherla moartea lui Thatcherla moartea lui Thatcherla moartea lui Thatcher

dezindustrializarea forþatã, la care ºi
social-democraþii ºi popularii se închi-
nã. Londra ºi Anglia de Sud îºi plâng
liderul, care a redat „glorie ºi putere”
bolnavului Europei. În revanºã, în
nordul industrial ºi în Scoþia, criticile
sunt severe faþã de politicile sale, în
particular faþã de dezindustrializare ºi
dezinteresul sãu faþã de dezmoºteniþi.
Dupã cãsãtoria sa cu un om de afa-
ceri, Margaret Thatcher a uitat total-
mente de locuitorii din nordul regatu-
lui, identificându-se cu partea sa cea

mai bogatã. Sudul ºi în particular Lon-
dra. A limitat puterea exorbitantã a sin-
dicatelor, care þineau þara ostaticã, ºi
a privatizat o economie de facto so-
cialistã dupã 1945, deschizând oraºe-
le strãinilor ºi creând privilegii clasei
mijlocii. Se mai poate spune cã a întã-
rit puterea antreprizelor, în detrimen-
tul muncitorilor ºi sindicatelor. Exis-
tã, fireºte, tot felul de puncte de ve-
dere. Inclusiv ultraliberalismul atroce
se spune cã l-a molipsit de la Ronald
Reagan ºi, de fapt, America a sedus-
o. Ca ministru al Educaþiei, Thatcher
se distinsese prin suprimarea distribui-
rii gratuite a laptelui în ºcoli. Detracto-
rii sãi au numit-o „uzurpatoarea lapte-
lui”. Aceastã decizie simbolicã a fost
un semnal la reducerea bugetului pen-
tru Educaþie, lovitura draconicã datã
funcþiilor publice, la care s-a mai adãu-
gat indiferenþa faþã de defavorizaþi. Par-
tidele politice britanice de stânga sau
de dreapta nu pun în discuþie reforme-
le thatcheriene fundamentale (limita-
rea dreptului la grevã, privatizãrile,
controlul deficitului public). Conser-
vatorii ºi liberal-democraþii sunt con-
ºtienþi cã o parte a electoratului lor este
ostil funciarmente creºterii cheltuieli-
lor sociale. Thatcherismul soft presu-

pune mai puþin stat ºi mai multã încu-
rajare a iniþiativei private. Insensibilã
la multiculturalism ºi diversitate cultu-
ralã, pentru margaret Thatcher era alb,
protestant ºi anglosaxon. Derapajele
care demonstreazã susþinerea aparthai-
dului în Africa de Sud sau stigmatiza-
rea lui Nelson Mandela, aflat în închi-
soare ca terorist, au defavorizat-o evi-
dent. Sã mai adãugãm ºi apropierea de
dictatorul Pinochet, „scãpat” de Lon-
dra, dupã ce împotriva lui se emisese
un mandat internaþional de arestare ºi
indiferenþa faþã de moartea greviºtilor
nord-irlandezi. Se spune cã l-a desco-
perit pe Gorbaciov ºi l-a prezentat lui
Ronald Reagan ºi a descoperit mon-
dializarea avant la lettre, prin stabilirea
de legãturi cu China ºi India, ceea ce
pare o exagerare. În privinþa gusturilor
artistice ºi culturale, se spune cã s-ar fi
exprimat de genul: „Eu n-am timp, eu
sunt prim-ministrul britanic”. Nu i se
vor organiza funeralii naþionale, rezer-
vate doar suveranilor, în schimb va
avea onorul militar la catedrala Saint
Paul, un tip de omagiu rezervat celui
de-al doilea cerc al familiei regale, cum
au fost regina mamã, prinþesa Diana
sau iluºtrii premieri Wellington, Palmer-
ston, Gladstone ºi Churchill.

Un copil american în vârstã de 4
ani l-a rãnit grav pe prietenul sãu de
joacã, în vârstã de 6 ani, împuºcân-
du-l în cap, într-un mic oraº din New
Jersey (nord-est). Drama din New
Jersey a avut loc luni searã, în micul
oraº Tom Rivers, la o sutã de kilo-
metri sud de New York. Copilul în
vârstã de 4 ani, care se juca afarã cu
micul sãu vecin, gãsise arma încãr-
catã în casã, conform autoritãþilor.
„Acesta a intrat în casã, a luat arma,
o puºcã calibrul 22, a ieºit (...) ºi a
tras, lovind în plin capul bãieþelului
de 6 ani”, a explicat ºeful poliþiei lo-
cale, Michael Mastronardy, în ca-

Un copil în vârstã de 4 ani
din SUA ºi-a împuºcat în cap

prietenul  de joacã Puternicul seism care a lovit
marþi o zonã ruralã din sudul
Iranului s-a soldat cu 37 de
morþi, 850 de rãniþi ºi numeroase
pagube materiale, potrivit unui
bilanþ furnizat ieri de autoritãþi,
care au anunþat totodatã încheie-
rea operaþiunilor de salvare.
„Conform ultimelor informaþii, 37
de persoane au murit ºi 850 au
fost rãnite”, a declarat ºeful
Serviciului însãrcinat cu gestio-
narea dezastrelor naturale,
Mohammad Taghi Talebian, citat
de agenþia Fars. Operaþiunile de
salvare s-au încheiat pentru cã
nici o persoanã nu se mai aflã
sub dãrâmãturi, a precizat, tot
pentru Fars, ºi coordonatorul

37 de morþi ºi 850 de rãniþi
în urma cutremurului din Iran

drul unei conferinþe de presã. Mi-
cuþa victimã se afla „la aproximativ
14 metri” de trãgãtor, a adãugat el.
„Se aflã într-o stare gravã”. Pãrinþii
bãiatului în vârstã de 4 ani erau în
curte, iar mama acestuia este cea care
a chemat ambulanþa, dupã ce a auzit
împuºcãtura. „Nici o decizie nu a fost
luatã” în ceea ce priveºte eventuale
urmãri penale, a precizat procurorul
Joseph Coronato în cadrul unei con-
ferinþe de presã. În cursul zilei prece-
dente, un alt copil în vârstã de 4 ani a
împuºcat-o mortal pe soþia ºerifului
adjunct din Lebanon, în Tennessee,
în timpul unui picnic în familie.

Semilunii Roºii iraniene, Mah-
moud Mozafar. 20 de supravie-
þuitori blocaþi sub imobile
dãrâmate de seism au fost
salvaþi, în contextul în care
aproape 800 de locuinþe au fost
distruse, conform aceleiaºi
surse. Cutremurul a avut magni-
tudinea de moment de 6,3 (6,1,
potrivit Institutului seismic
iranian), anunþã Institutul
american de geofizicã (USGS).
Aproximativ 10.000 de oameni
locuiesc în zona respectivã, în
peste 50 de sate. Potrivit lui
Fereydoun Hassanvand, guver-
natorul provinciei Bushehr, 700
de case au fost distruse ºi 200 de
familii au fost afectate.

Coreea de Nord a ameninþat ieri cã va transfor-
ma Japonia într-un „câmp de bãtãlie”, cu posibile
atacuri în principalele oraºe japoneze, printre care
Tokyo, Osaka ºi Kyoto, în cazul în care niponii ar
face miºcãri care ar provoca începerea unui con-
flict armat, relateazã EFE. Într-un editorial publicat
ieri de ziarul partidului unic nord-coreean, Rodong
Sinmun, regimul ameninþã, de asemenea, cu „dis-
trugerea” Japoniei dacã aceasta va acþiona politic
împotriva Coreei de Nord, într-un moment de ac-
centuatã tensiune în peninsulã. „Japonia este
aproape de teritoriul nostru ºi, prin urmare, nu ar
putea fugi de atacurile noastre”, adaugã editoria-
lul, care citeazã ca obiectiv militar cinci oraºe nipo-
ne, în care se aflã o treime din populaþia de circa
127 de milioane a þãrii. Editorialul nord-coreean
denunþã faptul cã Japonia a desfãºurat numeroa-
se dotãri militare pe coasta din faþa þãrii comunis-
te, astfel cã, „dacã se realizeazã un act de rãzboi,
întregul teritoriu al arhipelagului nipon se va trans-
forma într-un câmp de bãtãlie”. Potrivit editorialu-
lui, armata Coreei de Nord poate „face sã sarã în
aer bazele militare” ale SUA nu numai în Japonia,
ci ºi în alte zone ale regiunii Asia-Pacific. „Suntem
în stare de alertã de când am mobilizat unitãþile
militare ºi vom fi pregãtiþi ºi vigilenþi”, a venit rãs-
punsul ministrului nipon al Apãrãrii, Itsunori Ono-
dera, pentru presã. La rândul lor, Coreea de Sud ºi
Statele Unite au ridicat ieri cu o treaptã nivelul

supravegherii militare comune, la „ameninþare vi-
talã”, corespunzãtor nivelului 2, în perspectiva unui
eventual tir de rachetã din partea Coreei de Nord,
scrie agenþia sud-coreeanã Yonhap. Administraþia
Obama estimeazã cã testele cu rachetele balistice
efectuate de Coreea de Nord ar putea fi lansate în
orice moment, a declarat un oficial american pen-
tru CNN. În timp de pace, nivelul de supraveghere
este 4, iar în timp de rãzboi 1. Serviciile militare de
informaþii sud-coreene afirmã cã nord-coreenii sunt
pregãtiþi sã efectueze un tir de rachetã în orice
moment. Acesta ar putea fi efectuat
în jurul datei de 15 aprilie, marcând
aniversarea fondatorului Coreei de
Nord, Kim Il-sung, decedat în 1994.
Yonhap, citând o sursã guvernamen-
talã, scrie cã regimul nord-coreean ar
putea sã se aventureze sã tragã mai
multe proiectile. Alte vehicule de lan-
sare au fost detectate în timp ce trans-
portau rachete de tip Scud - cu o razã
de acþiune de câteva sute de kilometri,
ºi de tip Rodong - cu o razã de acþiu-
ne de puþin peste 1.000 de kilometri.
„Existã indicii tot mai mari cu privire
la pregãtirea lansãrii mai multor ra-
chete”, potrivit acestei surse. Preºe-
dintele Traian Bãsescu a transmis,
ieri, un mesaj preºedintelui Republi-

cii Coreea (n.r. - Coreea de Sud), Park Geun-hye, în
care asigurã de solidaritatea României în contextul
internaþional actual. „Doresc sã vã asigur, în con-
textul internaþional actual, marcat de tensiunile din
Peninsula Coreeanã, de solidaritatea României cu
Republica Coreea. Apreciez foarte mult dinamica
relaþiilor de cooperare dintre þãrile noastre, consi-
derând cã avem valori ºi obiective comune pe care
trebuie sã le apãrãm”, afirmã preºedintele Bãsescu
în mesaj, potrivit unui comunicat transmis Media-
fax de Administraþia Prezidenþialã.

Seulul ºi Washingtonul au ridicat nivelul supravegherii
militare a Coreei de Nord la „ameninþare vitalã”

Senatul francez a aprobat
cãsãtoria între persoane
de acelaºi sex

Senatul francez a adoptat marþi,
cu 179 de voturi pentru ºi 157
împotrivã, primul articol al proiectu-
lui de lege privind cãsãtoria între
persoane de acelaºi sex, cel mai
important, care autorizeazã persoa-
nele de orientare homosexualã sã se
cãsãtoreascã. Primul articol a fost
adoptat fãrã modificãri faþã de prima
lecturã în cadrul Adunãrii Naþionale
(AN). Acest vot devine, astfel,
definitiv, cu excepþia situaþiei în care
proiectul de lege este respins la
finalul examinãrii sale în Camera
superioarã a Parlamentului francez
ºi constituie prima reformã socialã
angajatã de stânga, aflatã la putere
în Franþa. Proiectul de lege privind
cãsãtoria ºi adoptarea de copii de
cãtre cupluri de acelaºi sex a fost
adoptat în primã lecturã, cu o
majoritate largã, în cadrul AN, pe 12
februarie, dupã mai mult de 15 zile
de dezbateri aprinse ºi examinarea a
peste 5.000 de amendamente. Cea
mai mare parte a senatorilor de
stânga - socialiºti (PS), comuniºti
(CRC) ºi ecologiºti (RDSE) - a votat
pentru proiect, pe când dreapta a
votat împotrivã.
Coaliþia de guvernãmânt
condusã de Merkel creºte
în popularitate

Conservatorii cancelarului
german Angela Merkel ºi partenerii
lor de coaliþie se bucurã de suficient
sprijin pentru a obþine o majoritate
de guvernãmânt cu ocazia alegerilor
legislative din septembrie, pentru
prima datã în peste trei ani, potrivit
unui sondaj de opinie publicat ieri,
preluat de Reuters. Creºtin-democra-
þii (CDU) lui Merkel ºi partidul
bavarez „frate”, Uniunea Creºtin
Socialã (CSU), au un sprijin de 41
de procente, iar liberalii din Partidul
Democraþilor Liberi (FDP) întrunesc
ºase procente, ajungând la un total
de 47%. Aceastã proiecþie plaseazã
coaliþia cu mult înaintea rivalilor sãi
de centru-stânga ºi este cel mai bun
rezultat combinat pentru entitatea
politicã condusã de Merkel din
ultimii ani, potrivit institutului
Forsa, care a efectuat sondajul
pentru revista Stern ºi postul de
televiziune RTL. „În prezent, o
continuare a coaliþiei pare posibilã,
deºi multã vreme au existat dubii în
acest sens”, a explicat directorul
Forsa, Manfred Guellner. Sondajul
de opinie crediteazã principala
formaþiune de opoziþie - Social-
Democraþii (SPD) - cu 23 de
procente, în timp ce aliaþii acestora,
Verzii, ar urma sã obþinã 14%.
Ambele partide au scãzut cu un
punct procentual de la precedentul
sondaj Stern-RTL. Partidul extremist
de stânga este creditat cu 9% din
intenþiile de vot.
Vlad Filat, desemnat
în funcþia de premier
al Republicii Moldova

Preºedintele Republicii Moldova,
Nicolae Timofti, l-a însãrcinat pe
Vlad Filat cu formarea viitorului
guvern. ªeful statului a precizat cã a
luat aceastã decizie din douã motive.
„În primul rând, a fost singura
candidaturã, înaintatã de Partidul
Liberal Democrat. În al doilea rând,
fracþiunile Partidului Democrat,
Partidului Liberal, dar ºi grupul de
deputaþi condus de Vadim Miºin au
recunoscut dreptul PLDM de a
propune candidatul la funcþia de
premier”, a precizat preºedintele
Timofti. Vlad Filat are la dispoziþie
15 zile pentru a cere votul de
încredere al Parlamentului.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Doamna Cojocaru Ligia Elena, domici-
liata in Craiova, bld. Dacia, nr. 72, bl. F10,
sc. 2, ap. 1, jud. Dolj, avand calitatea de
angajata a DGFP Dolj, este convocata sa
se prezinte in data de 16.04.2013, ora 11.00,
la Comisia de Disciplina din cadrul Di-
rectiei Generale a Finantelor Publice Dolj,
cu sediul in Craiova, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, jud. Dolj la Serviciul Juridic –
etajul 3, in calitate de persoana impotriva
careia a fost formulata sesizarea nr. 74264/
8.04.2013, in vederea efectuarii cercetarii
administrative, in dosarul nr. 14/CD/2013,
avand ca obiect abateri disciplinare.
Aceasta convocare este efectuata in te-
meiul art. 251, alin. 2 din Codul Muncii.
Aveti posibilitatea de a consulta dosarul
cauzei la Comisia de disciplina din ca-
drul DGFP Dolj – la Serviciul Juridic.
S.C. MIRA CONSTRUCT S.R.L. anunþã
publicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul AMENAJARE PISCICOLÃ
PRIN EXTRAGERE DE AGREGATE MI-
NERALE propus a fi amplasat în extravi-
lanul Comunei Rojiºte, T160, P893. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul primãriei Rojiºte, judeþul
Dolj, în zilele de L-V între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.
Administratorul unic al S.C. Robuc S.A.
cu sediul în comuna Bucovãþ, judeþul
Dolj, convoacã la sediul societãþii în data
de 15.03.2013 ora 12, Adunarea Genera-
lã Ordinarã a Acþionarilor, cu urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Prezentarea ºi apro-
barea bilanþului contabil pe anul 2012;
2. Prezentarea raportului de gestiune al
administratorului unic; 3. Raportul co-
misiei de cenzori; 4. Diverse. În cazul în
care la prima Adunare Generalã Ordina-
rã nu va fi þinutã din lipsa cvorumului
necesar, Adunarea Generalã Ordinarã va
avea loc în data de 16.05.2013 la sediul
societãþii, ora 12.
Asociatia GAL “Colinele Olteniei” orga-
nizeaza in data de 10.05.2013, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea postului de
responsabil financiar (expert financiar).
Dosarele de concurs se vor depune  pana
cel tarziu 7.05.2013, orele 16.00, la sediul
GAL “Colinele Olteniei”, com. Cotofenii
din Dos, str. Nicu Iovipale, nr. 170, jud.
Dolj. Relatii suplimentare se pot obtine
la numarul de telefon: 0768102630.

SP BVC CONSULT IPURL Craiova, în
calitate de administrator judiciar al SC
GASSNER & MORGAN SRL Craiova,
posesoare a C.U.I.: 19169958, anunþã
deschiderea procedurii generale de in-
solvenþã, la cererea creditorului, în do-
sarul nr. 6231/63/2013, aflat pe rol la Tri-
bunalul Dolj, Secþia Civilã II. Prin ace-
eaºi Încheiere, Judecãtorul sindic a sta-
bilit urmãtoarele termene procedurale:
1. Termen pentru depunerea declara-
þiilor de creanþã: 8.05.2013; 2. Termen
pentru verificarea creanþelor, întocmi-
rea ºi comunicarea Tabelului prelimi-
nar, 22.05.2013; 3. Termenul pentru so-
luþionarea contestaþiilor, sau de întoc-
mire a tabelului definitiv: 5.06.2013. Alte
relaþii la lichidatorul judiciar, la telefon:
0721/50.10.30.
SP BVC CONSULT IPURL Craiova, în
calitate de lichidator judiciar al SC CTT
SPÃLÃTORIE AUTO SRL Craiova, po-
sesoare a C.U.I.: 19169958, anunþã des-
chiderea procedurii simplificate de in-
solvenþã, la cererea creditorului, în do-
sarul nr. 5663/63/2013, aflat pe rol la Tri-
bunalul Dolj, Secþia Civilã II. Prin ace-
eaºi Încheiere, Judecãtorul sindic a sta-
bilit urmãtoarele termene procedurale:
1. Termen pentru depunerea declara-
þiilor de creanþã: 15.05.2013; 2. Termen
pentru verificarea creanþelor, întocmi-
rea ºi comunicarea Tabelului prelimi-
nar, 29.05.2013; 3. Termenul pentru so-
luþionarea contestaþiilor, sau de întoc-
mire a tabelului definitiv: 12.06.2013.
Alte relaþii la lichidatorul judiciar, la te-
lefon: 0721/50.10.30.
SP BVC CONSULT IPURL Craiova, în
calitate de lichidator judiciar al SC BA-
NIFLOR SRL Craiova, posesoare a
C.U.I.: 9313745, anunþã deschiderea pro-
cedurii generale de insolvenþã, la cere-
rea creditorului, în dosarul nr. 6611/63/
2013, aflat pe rol la Tribunalul Dolj, Sec-
þia Civilã II. Prin aceeaºi Încheiere, Ju-
decãtorul sindic a stabilit urmãtoarele
termene procedurale: 1. Termen pentru
depunerea declaraþiilor de creanþã:
15.05.2013; 2. Termen pentru verificarea
creanþelor, întocmirea ºi comunicarea
Tabelului preliminar, 22.05.2013; 3. Ter-
menul pentru soluþionarea contestaþii-
lor, sau de întocmire a tabelului defini-
tiv: 5.06.2013. Alte relaþii la lichidatorul
judiciar, la telefon: 0721/50.10.30.

SC CLEO COM SRL anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei de mediu privind acti-
vitatea RESTAURANT ce se desfãºoarã în
str. Brazda lui Novac, nr. 54.  Informaþiile
privind potenþialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1 pânã la data de 25.04.2013.
Expert Com S.P.R.L., lichidator judiciar
al SOFITI OIL Bãileºti dosar 3291/63/2010
organizeazã licitaþie publicã la data de
26.04.2013, ora 12 cu reluare la datele de
10.05.2013, 24.05.2013, 7.06.2013,
21.06.2013, 5.07.2013, 19.07.2013,
2.08.2013, 16.08.2013, 6.09.2013,
20.09.2013, pentru vânzarea imobilului
CLADIRE RESEDENTIALA cu teren afe-
rent situat la Pieleºti, aºa cum este pre-
zentat în publicaþi de vânzare afiºatã pe
site-ul expertcomcraiova.ro ºi la sediul li-
chidatorului judiciar. Licitaþia se va des-
fãºura la sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, str. România Muncitoare, nr. 55
et. 1, judeþul Dolj. Telefon: 0251/531.202.
Expert Com S.P.R.L., lichidator judiciar al
ELECTRIC PROFI INST Craiova dosar
2331/63/2009 organizeazã licitaþie publicã
la data de 26.04.2013, ora 13.00 cu reluare
la datele 10.05.2013, 24.05.2013, 7.06.2013,
21.06.2013, 5.07.2013, 19.07.2013, 2.08.2013,
16.08.2013, 6.09.2013, 20.09.2013, pentru
vânzarea a douã TERENURI situate în
Cârcea, aºa cum sunt prezentate în publi-
caþia de vânzare afiºatã pe site-ul expert-
comcraiova.ro ºi la sediul lichidatorului ju-
diciar. Licitaþia se va desfãºura la sediul
lichidatorului judiciar din Craiova, str. Ro-
mânia Muncitoare, nr. 55 et. 1, judeþul Dolj.
Telefon: 0251/531.202.
Titular SC MAICAN AGRO PROD SRL,
cu sediul in Craiova, strada GH. DONICI,
nr. 1, Judetul Dolj, anunta elaborarea pri-
mei versiuni a planului: P.U.Z. EXTINDE-
RE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUI-
RE PARC FOTOVOLTAIC - T62, P2, SAT
PESOI, COMUNA PLESOI, JUDETUL
DOLJ  si declansarea etapei de incadrare
pentru obtinerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul ARPM Craiova, strada
Petru Rares, nr. 1, Craiova, judetul Dolj si
la sediul titularului din Craiova, strada
GH. DONICI, nr. 1, Judetul Dolj. Comen-
tariile si sugestiile  se vor transmite in scris
la sediul ARPM Craiova in termen de 18
zile calendaristice.
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CERERI SERVICIU

Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
CONDUCÃTOR auto
B,C,E, atestat marfã ADR,
card, 54,5 ani, solicit anga-
jarea. Telefon: 0742/
522.763, 0720/166.857.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de
materiale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Telefon:
0351/802.028.
Caut de lucru ca mena-
jerã. Telefon: 0720/
799.847; 0751/911.417.
Persoanã serioasã, ne-
fumãtoare, doresc sã
îngrijesc copil (menaj)
sau bãtrâni. Telefon:
0771/563.087.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã. Te-
lefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Angajãm frizeriþã – coafe-
zã. Telefon: 0754/533.807.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie. Te-
lefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA or-
ganizeazã cursuri: Teh-
nician Topo Cadastru,
Asfaltator, Constructor
drumuri ºi poduri, For-
mator, Inspector resurse
umane, Asistent relaþii
publice ºi comunicare,
Contabil, Agent comer-
cial, Mãcelar, Peisagist-
floricultor, Manager Pro-
iect, Auditor în domeniul
calitãþii, Expert achiziþii
publice, plata în rate.
Strada “Sãrarilor” nr. 31
(incinta COMAT DOLJ).
Telefon: 0251/432.266;
0743/108.821.

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

PRESTÃRI SERVICII
Confecþionãm rame ºi
stupi. Telefon: 0728/
571.069.
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jgheaburi
ºi reparãm. Telefon:
0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular, vând garsoni-
erã – Brazdã, bloc G5,
etaj 6, Preþ 95.000 lei.
Telefon: 0760/791.256.
Vând camerã cãmin Ba-
riera Vâlcii (SPIACT). Te-
lefon: 0251/328.244;
0760/884.433.

Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil. Te-
lefon: 0771/579.669.
Vând camerã cãmin îm-
bunãtãþitã, parchet,
geam termopan, izolaþie
interioarã. Preþ 62.000 lei.
Telefon: 0743/120.446.
URGENT VÂND GAR-
SONIERÃ PARTER, FI-
LIAªI. TELEFON: 0764/
225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000
euro, negociabil. Telefon:
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 3 ca-
mere, Slatina, zona
ACR, parter, cu toate
dotãrile, preþ negociabil.
Telefon: 0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau schimb
cu o casã lângã Craiova.
Telefon: 0766/483.542.

CASE
Vând sau schimb casã
parter + etaj comuna
Pleniþa, pretabil firmã
cu apartament Craiova
sau Bucureºti. Ofer di-
ferenþa. Telefon: 0741/
178.132.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
curte 38 ari, în Þigleºti,
Valea Stanciului. Telefon:
0721/502.003.
Vând proprietate Câr-
cea-Viaduct, locaþie de-
osebitã. Telefon: 0721/
995.405.

Vând casã cu etaj, cu
600 mp teren intravilan
plus 6,5 ha teren extra-
vilan, Sãrbãtoarea –
Bucovãþ, 85.000 euro
negociabil. Telefon:
0744/197.224.
Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon:
0768/710.866.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere cu
puþ american ºi 4000
mp, pomi, în Livezi,
com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
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.
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:
BUCÃTÃRIE, BECI,
MAGAZIE, GARAJ,
PÃTUL, CURTE 3400
MP, FÂNTÂNÃ ÎN
CURTE, APÃ CU-
RENTÃ, LA STRADÃ,
LA 100 M DE DN 65
CRAIOVA – CARA-
CAL. PREÞ NEGO-
CIABIL. TELEFON:
0722/33.66.34.
Vând casã cu 5 came-
re, baie, bucãtãrie, de-
pendinþe, Bãile Olã-
neºti, 45.000 euro, ne-
gociabil. Telefon 0725/
505.440.
Vând în comuna Pleni-
þa, Dolj douã case cu
câte douã camere fie-
care, cu antreu ºi beci,
mobilate ºi cu tot inven-
tarul gospodãresc pen-
tru douã familii, apã,
canal, baie, situate lân-
gã spitalul Pleniþa. Preþ
total 40.000 lei. Tele-
fon: 0230/561.168.

Casã 4 camere, bucã-
tãrie, baie, beci, supra-
faþã 108 mp, teren 275
mp, gaze, apã, încãlzi-
re centralã, Aleea 6
Brestei. Telefon: 0725/
505.424.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera Vâl-
cii, strada Ramuri 62 –
60.000 euro. Telefon:
0786/982.529.
D+P, 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp
anexe (3 camere cãrã-
midã). Telefon: 0761/
824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã:
600 mp). Preþ: 35.000
lei, negociabil. Telefon:
0760/295.905.

TERENURI
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
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 Bãile
Govora, “Belvedere”, îm-
prejmuit, 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 deschi-
dere la strada principalã,
cu toate facilitãþle ºi în
condiþii avantajoase. Te-
lefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

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 de-
molare, cu cadastru fã-
cut la 11 km de Craio-
va – intravilan. Cedez
4200 m2  tren extravi-
lan – pentru reparaþii
casã. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Tele-
fon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiºti-
lor), negociabil. Telefon:
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 Volkswagen Golf
VI culoare alb, an fabri-
caþie 2010, km 10.000,
preþ 8.500 euro. Telefon:
0744/391.195; 0351/
429.196.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
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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

Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatricula-
tã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie
93, în stare de funcþio-
nare, nerulatã în þarã –
550 euro, negociabil. Te-
lefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Telefon:
s0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând mobilier aparta-
ment: dormitor (pat ma-
trimonial, douã noptiere,
ºifonier trei uºi, comodã,
oglindã), douã camere ti-
neret, mobilier bucãtãrie,
bibliotecã, canapea trei
piese. Stare bunã, preþ
negociabil. Telefon:
0745/780.055.
ÞEVI irigat, aparat sudu-
rã special, platformã
stupi neînmatriculatã, vin
roºu de þarã foarte bun,
þuicã. Telefon: 0732/
012.505, 0749/012.505.
Vând þuicã de 50 de gra-
de, 15 lei/L. Telefon:
0745/751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoa-
re portocaliu, preþ foarte
bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calcula-
tor instruire copii. Telefon:
0735/445.339.

Vând faianþã micã albã
– faianþã micã roz, ne-
gociabil. Telefon: 0770/
334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider
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 pen-
tru voiaj, arcuri spirale
pentru suspensii dublurã
la Mercedes 190D, de
epocã. Telefon: 0251/
598.518
Vând masã lemn masiv
– ext.12 persoane, foto-
lii sculptate gen jilþ; do-
zator bere + tub CO2,
frigidere, scaun ergono-
mic, balanþã Berkel, cuier
pom, aparat telefon-fax.
Telefon: 0746/660.001.
Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, chiu-
vetã cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei. Ca-
dou nuntã deosebit. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comu-
na Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã fo-
curi pentru voiaj. Arcuri
spirale suspensii autotu-
rism Mercedes 190D,
1966. Telefon: 0251/
598.518.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, reduc-
tor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.

Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlã-
rie fetru nr. 55 nouã – 60
lei; telefon fix cu numere
– 25 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 2 locuri de veci, Ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã
peisaj pãdure. Preþ 25-
40 lei. Telefon: 0767/
049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator.
Telefon: 0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F Ca-
ravan, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi
2 oglinzi exterioare, 1 in-
terior pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, ta-
câmuri, 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 ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu þea-
vã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3  canate  lemn,
uºã apartament din lemn.
Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã, diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Da-
cia 1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol
I 1881, 300 euro. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.

Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24
F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 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 sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon:
0724/014.028; 0764/
432.767.

Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi sta-
tice, icoane ulei ºi foi-
þã aur, convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor 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, motosa-
pã Honda, echipament
vânãtoare din piele, hi-
drofor pentru irigaþii. Te-
lefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea
berii, þinutã în butoi de
dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
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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

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. Telefon:
0736/429.876;  0758/
937.083.
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr convenabil ba-
terie 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 CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o micro-
fermã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepini-
erã pomi fructiferi, cul-
turã de cãpºuni în sere
sau solarii. Telefon:
0351/430.880.

Caut  beneficiar pentru
închiriere sau transport
de mãrfuri diverse din
judeþ sau þarã. Posed
Dacia papuc cu 2 locuri.
Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte re-
galiste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

PARTICULAR închiriez
garsonierã modernã,
complet utilatã, A. I.
Cuza vis-a-vis de Mc.
Donald’s, 200 Euro. Te-
lefon: 0740/008.922,
0767/557.158. 
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apar-
tament decomandat,
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer con-
diþionat. Telefon: 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. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracentral,
4 camere, 2 bãi, mobi-
lat, centralã termicã, tot
confortul, 250 euro. Rog
seriozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.
Apartament 2 camere
decomandate, Rovine,
pizzeria Ibiza, pe termen
lung. 150 euro 0763/
660.869

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ con-
venabil. Telefon: 0740/
895.691.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, ne-
fumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
doamnã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã 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 co-
pii. Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin
din comuna Maglavit
sã sune la 0721/
995.405 pentru recu-
perare teren agricol.
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, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.

Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi cãl-
durã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.
CONDOLEANÞE
Colectivul Sãlii Poli-
valente Craiova este
alãturi de colegul
Bicã Ion la greaua
pierdere suferitã prin
decesul socrului.
COMEMORÃRI

Cu aceeaºi durere în
suflete familia amin-
teºte cã în data de
12.04.2013, se împli-

nesc 5 ani de la tre-
cerea în nefiinþã a
scumpei soþii, mamã ºi
bunicã prof. ZORILÃ
AURELIA. Nu te vom
uita niciodata, soþul, fii-
cele ºi nepoatele.

Pãrinþii au pierdut un fiu
desãvârºit, sora – un fra-
te protector ºi generos,
iubita ºi-a pierdut pere-
chea, rudele – un ajutor
entuziast, firma a pierdut
un inginer devotat, cole-
gii ºi prietenii – un bun
camarad. Toþi am pier-
dut! Doar Dumnezeu a
câºtigat – un „înger”. Cãci
aºa a fost scumpul nos-

tru, ªTEFAN RADU.
Dumnezeu ni l-a dãruit
cu mare bucurie la
9.03.1988, dar noi l-am
pierdut foarte devreme,
cu imensã întristare. A
trecut pe Pãmânt doar
ca sã ne arate cât de
buni, de harnici, de ge-
neroºi, de credincioºi ar
trebui sã fim. O lacrimã
fierbinte ºi un gând pios,
astãzi, la 40 de zile de la
trecerea lui în eternitate.
Dumnezeu sã odihneas-
cã sufletul lui minunat.
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Încã de la tragerea la sorþi, Ma-
laga – Dortmund a fost „sfertul” cã-
ruia îi lipseau sarea ºi piperul. Dort-
mund nu a contat timp de 15 ani în
cupele europene, iar Malaga...ni-
ciodatã. Premise îngrozitoare pen-
tru o „dublã” care pânã la urmã s-a
dovedit a fi printre cele mai specta-
culoase ale competiþiei. Dupã 0-0

Unde-ºi intrã Sa(n)tana în rol…!

Brigada scoþianã condusã de Craig Thomson nu s-a ridicat nici pe departe la înãlþimea
evenimentului, validând câte un gol din ofsaid pentru fiecare dintre echipe, cel de 1-2 ºi 3-2

în tur, pãrerile erau împãrþite. Dacã
Malaga a ajuns pânã aici, cine e
Dortmund sã o opreascã? Aceeaºi
pãrere a avut-o ºi Joaquin. Super-
starul spaniol l-a întors pe Schmel-
zer, a ºutat sec la colþul scurt din
16 metri (25) ºi 1-0 pentru spanioli,
care, probabil, se ºi gândeau la tra-
gerea la sorþi de mâine.

Borussia trebuia sã dea drumul
la tiki-taka, „made in Germany”! Le-
wandowski a adus din nou speran-
þa în tribune ºi a egalat chiar înain-
te de pauzã, dupã o pasã cu cãl-
câiul a lui Reus (40). Ocaziile au
continuat. Gotze a ºutat peste poar-
tã (53) ºi în portar (79), continun-
du-ºi ºirul ratãrilor din tur. Lovitu-
ra a venit din partea spaniolilor, care
au marcat în minutul 82, prin Eli-
seu, dintr-un ofsaid evident.
„Nemþii sunt bãtuþi doar dacã se
urcã în autocar ºi pleacã”, spune
un vechi dicton. Dar ei încã erau
pe teren. Reus a restabilit egalatea
în minutul 90+1, cu un ºut din ca-
reu ºi singurii care mai credeau în
calificare erau cei 11 bãieþi îmbrã-
caþi în galben-aprins. ªi minunea s-
a întâmplat. O minge aruncatã în
careu, genunchii spaniolilor au tre-
murat ºi Santana (90+3) a împins
mingea în poartã deºi se afla în of-
said, declanºând isteria în tribune-
le de pe „Iduna Park”.

Klopp: „Cred cã  s-a calificat
echipa care merita”

Tehnicianul învingãtorilor, Jur-
gen Klopp, a pãstrat starea de eu-
forie de dupã ultimul fluier al arbi-
trului ºi la interviul oficial ºi a ofe-
rit una din cele mai „relaxate” de-
claraþii din acest sezon al Ligii Cam-
pionilor, râzând cu gura pânã la
urechi ºi cu ochelarii aburiþi.

„Asta e una din feþele fotbalu-

lui... Acum una dintre echipe e ex-
trem de dezamãgitã, iar una noro-
coasã. Nu a fost cel mai bun fotbal
al nostru, dar.... A fost uºor pentru
Malaga sã se apere, dar au fãcut-o
bine. Au aºteptat, s-au uitat la noi
cum alergam... Nu a fost uºor. Dar
am marcat ºi a fost o nebunie pe
stadion.

Ce? A fost ofsaid la golul nos-
tru? Am auzit cã ºi la golul lor a
fost. Asta e o informaþie foarte im-
portantã... E ok! Cred cã dupã cele
douã meciuri s-a calificat echipa
care merita”, a declarat Jurgen
Klopp la final.

Andaluzii, atac la UEFA
Autorul primului gol al Mala-

gãi, Joaquin, s-a arãtat de pãrere
cã echipa sa a fost de fapt victima
intereselor de la nivel înalt, fãcând

referire, în principal, la reuºita din
ofsaid a lui Santana: „Îl suspec-
tãm pe Michel Platini ºi pe toatã
lumea. Suntem Malaga, nu Real
Madrid, ºi este mai simplu sã pã-
þim ceea ce ni s-a întâmplat la Dort-
mund. Mister Pellegrini are drep-
tate, nu putea sã ajungã în finalã
o echipã sancþionatã pentru dato-
rii. Am revãzut fazele dupã meci.
La acest nivel nu pot avea loc ast-
fel de erori. Nu pot sã cred ceea ce
s-a întâmplat”.

Mijlocaºul a mai spus cã, fãrã
„intervenþia” arbitrilor, Malaga s-
ar fi pregãtit acum pentru semifi-
nale: „La felul cum jucãm, nimeni
nu ne putea învinge, am demon-
strat-o în fiecare partidã. Arbitrul
ºi fotbalul au fost foarte cruzi cu
noi la Dortmund”.

La adãpostul acelui consistent
3-0 din prima manºã, Real a des-
chis rapid scorul ºi în Turcia, prin
Cristiano Ronaldo, iar meciul pã-
rea sã devinã o simplã formalitate.
Nu a fost aºa, deoarece în partea
secundã Galata s-a dezlãnþuit, pur
ºi simplu.

Eboue a adus egalarea cu o
bombã din 16 metri, dupã care
starurile transferate în aceastã
iarnã, Sneijder ºi Drogba, au jus-
tificat salariile uriaºe pe care le
încaseazã. Olandezul a înscris
dupã o preluare fantasticã, iar
ivorianul a încântat privirile celor
50.000 de turci de pe stadion cu

Arbitru: Craig Thomson (Scoþia).

Borussia Dortmund 3-2 Malaga
   (în tur 0-0)

Stadion: „Signal Iduna Park”, spectatori: 65.829.
Au marcat: Lewandowski 40, Reus 90+1, Santana 90+3 / Joaquin 25, Eliseu 82.

Weidenfeller – Piszczek, Subotici,
Santana, Schmelzer – Gundogan
(Hummels 86), S. Bender (ªahin 73) –
Blaszczykowski (Schieber 72), Got-
ze, Reus – Lewandowski.

Antrenor: Jurgen Klopp.

Caballero – J. Gamez, Demichelis,
S. Sanchez, Antunes – Toulalan, Ca-
macho – Joaquin (Portillo 87), Isco,
Duda (Eliseu 74) – J. Baptista (Santa
Cruz 83).

Antrenor: Manuel Pellegrini.

Eliminare: Arbeloa 90 (cumul de galbene).
Arbitru: Stephane Lannoy (Franþa).

Stadion: „Turk Telecom Arena”, spectatori: 49.975.
Au marcat: Eboue 58, Sneijder 70, Drogba 72 / Cr. Ronaldo 7, 90+3.

Muslera – Eboue (Elmander 80),
G. Zan, S. Kaya, Riera – F. Melo –
Hamit Altintop (Amrabat 46), Sneij-
der, S. Inan (Sarioglu 63) – U. Bu-
lut, Drogba.

Antrenor: Fatih Terim.

D. Lopez – Essien (Arbeloa 31),
Pepe, Varane, Coentrao – Khedira,
Modrici – Di Maria, Ozil (Albiol
81), Cr. Ronaldo – Higuain (Ben-
zema 73).

Antrenor: Jose Mourinho.

Galatasaray Istanbul 3-2 Real Madrid
   (în tur 0-3)Victorie mare, însã doar de palmares

un cãlcâi magic, oprit
între aþele porþii lui
Diego Lopez.

Cei de la Galataray
au trãit la intensitate
maximã ultimele 20 mi-
nute, însã Mourinho a
blocat perfect atacu-
rile gazdelor, mutând
chiar defensiv, cu Al-
biol în locul lui Ozil.
Ronaldo a pus capãt
„sfertului”, cu un gol
sec înscris în prelun-
giri. S-a încheiat exact ca la prece-
denta ºi singura vizitã a Realului
în fief-ul Galatei, meci disputat de

asemenea în „sferturile Ligii, în pri-
mãvara lui 2001. Mai mult, turcii,
atunci cu Gicã Hagi ºi Gicã Popes-

cu în primul 11, au întors rezutatul
tot dupã pauzã, dar de la 0-2. ªi
încã o asemãnare izbitoare, la re-
turul de pe „Bernabeu”, Real s-a
impus ca ºi în prima manºã a aces-
tei „duble”, cu 3-0.

Celelalte douã echipe califica-
te în semifinale s-au decis asearã
târziu, odatã cu disputarea meciu-
rilor FC Barcelona – Paris SG (în
tur 2-2) ºi Juventus Torino – Bay-
ern Munchen în tur (0-2).

Digi Sport 1

20:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor (semifina-
le, manºa retur): Gyor – Oltchim / 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa: Lazio – Fenerbahce.

Digi Sport 2

19:00 – FOTBAL – Liga Europa: Rubin Kazan – Chelsea
/ 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FC Basel – Tottenham.

Digi Sport 3

16:00 – HOCHEI – Rusia: Traktor Chelyabinsk – Di-
namo Moscova / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:
Newcastle – Benfica.

Rubin Kazan – Chelsea (în tur 1-3)

FC Basel – Tottenham (2-2)

Lazio – Fenerbace (0-2)

Newcastle – Benfica (1-3)

Cu excepþia primei partide, care va debuta la ora 19:00, celelalte jocuri
vor începe la 22:05 (programul transmisiilor, în sport la tv, astãzi).

Dolce Sport 1

19:00 – FOTBAL – Liga Europa: Rubin Kazan – Chel-
sea / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Lazio – Fenerbahce.

Dolce Sport 2

22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Newcastle – Benfica.
Sport.ro

19:00 – FOTBAL – Liga Europa: Rubin Kazan – Chelsea.
Eurosport

18:00 – HALTERE – CE Tirana (Albania): feminin, 63 kg
/ 21:00 – HALTERE – CE Tirana (Albania): masculin, 77 kg.

LIGA EUROPA – SFERTURI
DE FINALÃ – MANªA RETUR

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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)

După „neinspiraţia” de a câştiga
ultimul meci acasă cu Municipal
Oradea, echipa de baschet Universi-
tatea Craiova a evitat un adversar
accesibil în play-off şi va întâlni cea
mai bună echipă din România, Gaz
Metan Mediaş, care tocmai a cuce-
rit Cupa României după Final Faour-
ul disputat la Timişoara. Sibienii ne-
au „pedepsit” drastic acum 3 săptă-
mâni, scor 101-66 în penultima eta-
pă a sezonului regulat. Seria care se
va disputa după sistemul „cel mai bun
din 5 meciuri” începe duminică, de
la ora 19.45, la Craiova şi continuă a
doua zi de la ora 17.30. Antrenorul
Andelko Mandic a vorbit ieri despre
„sfertul” cu Mediaşul, recunoscând
superioritatea adversarului: „Întâlnim

Tomis conduce cu 2-0 Craiova în finala la volei

Pascu: „Putem câştiga şi noi în Polivalentă”
SCM Universitatea Craiova

a pierdut ş i cel de-al doilea
meci al finalei Diviziei A1 de
vole i masculin. Oltenii au
cedat cu scorul de 1-3 (19-25,
26-24, 17-25, 13-25) în con-
fruntarea programată marţi
la Constanţa, iar Tomis
conduce cu 2-0 la gene ral.
„Este greu să joci împotriva
unui adversar de talia Tomi-
sului, însă ne-am bătut cu ei.
Prin setul câştigat în me ciul
doi băieţii au de monstrat că
pot mai mult şi sper ca acest

lucru să f ie o descătuşare
pentru ei. Cel mai important
meci de acum urme ază.
Mergem la Craiova să ne
recuperăm,  Putem câştiga şi
noi în Polivalentă. Spe r ca
sprijiniţi de către public să
avem o altă abordare în
meciul tre i şi să jucăm cât
mai bine”, a declarat antreno-
rul Craiovei, Dănuţ Pascu.
Acesta i-a folosit în meciul al
doilea pe: Laurenţiu Vânăto-
ru, Mihai Dumitrache,
Nicuşor Ghionea, Te odor

Milotin, Dan Borota, Ştefan
Romanescu şi Vladimir Jovic
(libe ro). Au mai evoluat:
Bogdan Bratosin, Ionuţ Ion-
Velicu, Adrian Briscan, Ionuţ
Teleleu, Filip Todor. Meciul
trei al finalei este programat
luni, 15 aprilie, de la ora
19.30, la Craiova. În cazul
unui succes, constănţenii
câştigă titlul naţional, iar dacă
se impun craiovenii atunci se
va disputa şi cel de-al patrulea
joc programat marţi, 16
aprilie, tot de la ora 19.30.

Vâlcencele joacă
returul semifinalei
Ligii Campionilor
la Veszprem, împotriva
lui Gyor,
de la ora 20.00

Oltchim are 2 goluri de recuperat în Ungaria
În seara ac easta,  de la ora 20 (în direct

la Digisport 1), la Veszprem, este progra-
mat returul semifinalei Ligii Campionilor,
dintre Gyor ETO şi Oltchim Râmnicu Vâl-
cea.  Situaţia este complicată pentru cam-
pioanele României,  care au pierdut în tur,
la Bucureşti, cu 22-24 ş i au nevoie de un
succ es la 3 goluri sau unul la 2 goluri, cu

condiţia să marche-
ze mai mult de 24.
Nu sunt prea multe
motive de optimism
pentru formaţia ol-
teană după pres ta-
ţia şi rezultatul din
tur, însă Vesterga-
ard şi-a motivat ju-
c ătoarele spunân-
du-se că a mai în-
tors  o astfel de di-
ferenţă, c u Viborg,
tot în faţa Gyorului.
„Gyor ne-a învins
la două goluri ş i
normal că este fa-
vorită în acest mo-
ment. Rămânem cu
şansa noas tră de
calificare, dar tre-
buie să nu mai fa-
cem aşa de multe
greşeli. Şi eu ştiu, şi

fetele ş tiu că trebuie să facem o partidă for-
midabilă la Veszprem. Am mai trecut prin
ceva asemănător cu Viborg, atunci când am
întors o înfrângere, tot la două goluri avans.
Şi acolo erau handbaliste valoroase, ş i la
Vâlc ea sunt, nu văd de c e nu se poate re-
peta istoria? Fetele au arătat că pot rezista
pres iunii c ând am jucat la Budapesta,  îm-
potriva lui Ferencvaros” a spus  Vesterga-
ard.  Interul Barbosa nu a avut o prestaţie
bună în tur şi speră să se se revanşeze as-
tăzi: „Nu mizăm pe noroc , ar fi o tac tică
deficitară.  Sunt decisă să fac cel mai bun
meci de la venirea mea la Vâlcea, nu mă
focalizez pe altc eva dec ât pe acest meci.
Nu mă gîndesc ce voi fac e apoi,  nici dacă
voi pleca sau nu de la Oltc him. Cea mai
importantă acum este calific area” a spus
jucătoarea de culoare. Extrema Iulia Curea
este convinsă că Oltchim poate întoarce
scorul: „Nu este momentul să plângem,  at-
mosfera este una bună. Suntem unite şi
mergem la Veszprem să ne batem pentru
calif ic are” .  Doar 100 de suporteri vor
încuraja campioana României la Vezsprem,
deşi gazdele le-au pus la dispoziţie 240 de
bilete în bază de reciprocitate.  Interul
Oltc himului, Katarina Bulatovic , poate de-
veni în seara aceasta golghetera Ligii Cam-
pionilor dacă va marca 9 goluri, ea f iind
devansată de o jucătoare maghiară, Zsuz-
sana Tomori,  de la Ferencvaros.

Oltchim are 5 victorii din 6 meciuri
în deplasare

În actualul sezon al Ligii, Vâlcea a avut
un parcurs aproape perfect în partidele din
deplasare. A câştigat 5 din cele 6 dispute,
unele dintre ele decisive în drumul spre se-
mifinale. În prima fază a grupelor, Oltchim
a bătut cu 34-15 pe Buxtehuder, vicecam-
pioana Germaniei, 24-20 pe Randers, cam-
pioana Danemarcei, şi cu 25-24 la Viena, pe
Hyponiederosterreich. În grupele principale
au suferit primul eşec, 24-28 la Ljubljana,
cu Krim, dar a urmat victoria de la Zvezda,
26-23 şi un succes la diferenţă mare tocmai
în Ungaria, contra vicecampioanei Ferencva-
ros, 30-23. Pe de altă parte însă, campioana
Ungariei este o formaţie redutabilă în faţa
propriilor suporteri. În actualul sezon are 6
victorii din 6 apariţii, toate obţinute la dife-
renţe categorice, de la cinci goluri în sus cu:
Krim Ljubljana, Podravka, Larvik, Randers, Jo-
lidon Cluj şi Buducnost Podgorica. Totuşi,
la fel ca şi Oltchimul la Bucureşti, Gyor nu
se simte la fel de confortabil în „Veszprem
Arena” precum în „Magvassy Mihaly” din
Gyor, o sală mai mică, dar cu o acustică
mult mai bună. Totuşi, echipa olteană nu a
câştigat niciodată în deplasare cu Gyor în
cele 5 meciuri jucate, reuşind doar un egal,
25-25, în 2010.

Baschetbaliştii mizează
pe public în seria cu Mediaşul
Universitatea Craiova joacă duminică primul meci din
play-off contra recentei câştigătoare a Cupei României

un adversar puternic, care a câştigat
Cupa României şi  avut un sezon
excelent în Eurochallange, dar vom
da totul să trecem în semifinale. Nu
va fi un dezastru dacă ne vor bate la
Craiova într-unul sau în ambele jo-
curi, deşi noi vom încerca să câşti-
găm pentru fanii noştri. Am făcut un
sezon excelent, nici noi nu credeam
că putem termina pe locul 4, ne-au
ajutat şi fanii. Mediaşul are echipă va-
loroasă, o bancă mult mai largă de-
cât a noastră, dar am putea profita
de relaxarea lor după ce au câştigat
Cupa” a spus tehnicianul sârb, care-
şi va duce vineri seara jucătorii la
Filarmonică pentru a se familiariza
cu simfoniile lui Beethoven. Unul din-
tre aceştia, Ionuţ Drăguşin, priveşte

cu încredere dispu-
ta cu Mediaşul: „Eu
cred că avem şanse
să-i batem, fiindcă
jucăm 3 meciuri aca-
să şi avem publicul
alături. Atmosfera din
Polivalentă a contat
în procent de 40-45
la sută în traseul pe
care l-am avut în
sezonul regulat, în
care am depăşit aş-
teptările tuturor. Nici dacă va fi
1-1 după primele jocuri nu va fi rău,
fiindcă presiunea este pe ei, deoa-
rece nici o echipă nu vrea să ajun-
gă într-un meci decisiv la Poliva-
lentă. Nu cred că ne-au umilit. Va

conta foarte mult modul cum ne
vom recupera după primul meci,
fiindcă noi avem o bancă mult mai
scurtă.”. În cadrul campaniei „O
donaţie mică, un gest uriaş”, spec-
tatorii sunt solicitaţi să facă donaţii

la Sala Polivalentă pentru Daria
Negrea, o fetiţă de 6 ani diagnios-
ticată cu chist arahnoidian de
fosă posterioară, care are nevoie
de 40.000 de euro pentru a se
opera în Franţa.


