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- De Paşti, Popescule, Hris-
tos a înviat, dar eu am rămas
tot mort... de beat.

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.roactualitate/ 3

actualitate / 5

Pe ste 600 de doljeni au avut nevoie  de îngri-
jiri medicale după ce au mâncat sau au băut prea
mult de Paşte . Din noaptea de Învie re ş i până
luni, în came rele  de  gardă ale spitale lor sau în
cadrul Se rviciului Judeţean de Ambulanţă me-
dicii au lucrat încontinuu, indiferent că a fost
vorba de victime ale exceselor alimentare sau
bahice . Drobul, ouăle roşii, friptura de mie l, dar
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namai ales alcoolul consumat fără
măsură le-au dat bătăi de cap gur-
manzilor.  Des igur, din peisaj nu au
lipsit  nici pacie nţii transportaţi la
spital în urma unor agre siuni ce s -au petrecut,
în mare parte , pe fondul consumului de alcool.
Din fe ricire,  spre deose bire  de  anii trecuţi, nu
s-au mai înre gis trat urgenţe majore.

Sute de doljeni şi-au petrecut

sărbătorile la spital
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O inexactitate perpetuată:

România – cândva –
„grânarul Europei”

Începe
campania de
dezinsecţie
pentru
combaterea
ţânţarilor din
Craiova

SC Salubritate Craiova SRL
demarează astăzi prima cam-
panie de dezinsecţie din acest
an care are  ca scop combate-
rea ţânţarilor. Acţiunea urmea-
ză a se desfăşura conform unui
grafic stabilit pe o perioadă de
20 de zile.
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$1 EURO ...........................4,3182 ............. 43182
1 lirã sterlinã..........................5,1303.......................51303

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemiercuri, 8 mai - max: 25°C - min: 11°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,3020........33020
1 g AUR (preþ în lei).......155,3091......1553091

Cursul pieþei valutare din 8 mai 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Premierul Victor Ponta s-a decla-
rat, ieri, la ºedinþa USL, îngrijorat de
numãrul ridicat de accidente rutiere
ºi de victime înregistrat în perioada
Paºtelui, el arãtând cã trebuie înãs-
pritã legislaþia rutierã, pe de o parte,
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Antonescu: Din 20 mai lucrãm
la revizuirea Constituþiei

Preºedintele PNL, Crin Antonescu,
a declarat, ieri, cã, din 20 mai, Comisia
parlamentarã pentru revizuirea Con-
stituþiei va începe dezbaterile, astfel în-
cât raportul asupra modificãrii legii fun-
damentale sã fie finalizat la sfârºitul ac-
tualei sesiuni parlamentare. „Probabil
în jurul datei de 20 mai, odatã cu înche-
ierea lucrãrilor Forumului Constituþi-
onal, vor începe ºi lucrãrile curente ºi
intense ale comisiei parlamentare pen-
tru elaborarea proiectului de revizuire.
Calendarul pe care noi îl anticipãm, pe
care îl dorim ºi pe care încercãm sã-l
parcurgem este ca pânã la sfârºitul aces-
tei sesiuni parlamentare proiectul din
comisie sã fie adoptat”, a declarat An-
tonescu, care este preºedintele Comi-
siei parlamentare pentru revizuirea
Constituþiei. Liderul PNL a menþionat
cã, în principiu, referendumul pentru
revizuirea Constituþiei va avea loc în
toamna acestui an.

Astãzi încep negocierile
pentru construcþia autostrãzii
Comarnic - Braºov

Premierul Victor Ponta a anunþat,
ieri, cã a fost înºtiinþat de cãtre ministrul
delegat pentru Proiecte de Infrastructu-
rã, Dan ªova, cã de astãzi încep nego-
cierile pentru încheierea contractului de
construcþie a autostrãzii Comarnic - Bra-
ºov. „Domnul ªova m-a înºtiinþat cã, prac-
tic, de mâine (n.r. - astãzi) încep negocie-
rile care trebuie sã finalizeze contractul
pentru Comarnic - Braºov. La fel, suntem
în fazã avansatã cu centura Sud a Bucu-
reºtiului ºi cu autostrada Piteºti - Craio-
va. Deci, partea de infrastructurã cate-
goric trebuie îmbunãtãþitã”, a spus pre-
mierul. CNADNR a primit oferte din par-
tea unei companii din China ºi a trei
asocieri de firme pentru proiectarea, con-
strucþia, finanþarea ºi operarea tronso-
nului de autostradã Comarnic-Braºov,
printre ofertanþi fiind ºi companiile Vinci
ºi Aktor, care s-au retras din acest pro-
iect în urmã cu trei ani.

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, la împlinirea unui an de gu-
vernare USL, cã a fost, în opinia sa,
un an uºor „faþã de ceea ce urmea-
zã”, rãmânând de vãzut cum va reuºi
sã menþinã „combinaþia” între creº-
terea salariilor ºi pensiilor, efectuate
deja, ºi mãsurile de creºtere econo-
micã. „Cred cã a fost uºor acest an
faþã de ceea ce urmeazã, însã cu atât
mai mult, având legitimitate ºi având
stabilitate, sunt foarte hotãrât, ca
prim-ministru, sã atacãm toate zo-
nele în care trebuie fãcute schim-
bãri, sã îndeplinim ceea ce am pro-
pus în programul de guvernare”, a
susþinut Ponta. El a declarat cã Ro-
mânia se aflã într-o poziþie aparte în-
tre þãrile Uniunii Europene, întrucât
actualul Guvernu nu se încadreazã
în „cele douã miºcãri principale din
Europa: una doar austeritate, cealal-
tã doar creºtere”. „Am reuºit în
acest an sã îndeplinim toate þintele
de disciplinã bugetarã, cred cã sun-
tem singura þarã care ne-am înde-
plinit absolut toate þintele, ieºim din
deficitul excesiv. Pe de altã parte,

Ponta, despre guvernarea USL: A fost un an
foarte bun ºi uºor faþã de ceea ce urmeazã

ºi întãritã autoritatea poliþiºtilor care
aplicã legea, pe de altã parte. „Am o
mâhnire personalã când vãd, ºi mi se
pare inacceptabil, numãrul de acci-
dente, morþi, oameni care ºi-au pier-
dut viaþa în aceastã sãptãmânã, care

ar trebui sã fie una fericitã”, a spus
Ponta. El a admis cã zona de infras-
tructurã trebuie îmbunãtãþitã, dar a
subliniat cã ºi pe autostrada Bucu-
reºti-Constanþa s-au înregistrat acci-
dente. „Avem o mare problemã de
implementare a autoritãþii legii în do-
meniul rutier. Sunt hotãrât sã încer-
cãm o înãsprire a legislaþiei ºi o întã-
rire a autoritãþii celor care sancþioneazã
abateri pe drumuri publice”, a anun-
þat premierul, anunþând cã modifica-
rea legislaþiei în domeniul rutier în
sensul indicat reprezintã o prioritate
guvernamentalã. În opinia ºefului Gu-
vernului, problema României þine de
faptul cã existã prea multã „lejeritate”
a participanþilor la trafic faþã de sanc-
þiunile legale aplicate de poliþiºti, cã
permisele se dau la „oricine” ºi cã
„toatã lumea” este instructor. Toto-
datã, premierul a spus cã nu este în
regulã nici practica actualã, de a ata-
ca în instanþã o sancþiune de suspen-
dare a permisului, cel în cauzã con-
ducând în continuare încã un an în
baza dovezii de deþinere a permisului.

În consecinþã, Victor Ponta spune cã
nu i s-ar pãrea excesiv ca în anumite
situaþii sã fie confiscate maºinile ºi mo-
tocicletele, ca sancþiune pentru aba-
teri rutiere grave, lucru ce ar putea fi
posibil dacã actuala Constituþie ar fi
modificatã, urmând sã conþinã o pre-
vedere în acest sens. „În România
nu se poate decât dacã va fi de acord
preºedintele Comisiei Constituþionale
sã modificãm la Constituþie acest lu-
cru. Sunt þãri care confiscã maºina
cu care s-a încãlcat grav legea rutie-
rã. Noi nu avem voie, conform Con-
stituþiei actuale, dar mie nu mi s-ar
pãrea excesiv în anumite situaþii ºi vã
spun, ca fost motociclist, cã ar trebui
sã confiscãm ºi motociclete, nu doar
maºini”, a spus Ponta. Numãrul acci-
dentelor rutiere grave din intervalul 1-
5 mai este de 88, cu 92 mai mic decât
cel din perioada similarã a anului tre-
cut, în urma acestor evenimente pier-
zându-ºi viaþa 22 de oameni, faþã de
30 anul trecut, a precizat, luni, pentru
Mediafax, ºeful Direcþiei Rutiere din
IGPR, Lucian Diniþã.

suntem singura þarã care a mãrit pen-
sii ºi salarii în aceastã perioadã. Cum
reuºim sã þinem aceastã combinaþie
în continuare...de aceea am zis cã
ºtiu ce mã aºteaptã (...) Pot sã spun
cã a fost un an foarte bun, acum
mi-am dat seama, povestindu-vã
dumneavoastrã, cã am realizat niºte
lucruri pe care alte þãri nu le-au rea-
lizat”, a spus premierul.

La rândul sãu, liderul PNL ºi co-
preºedinte al USL, Crin Antonescu,
a declarat, tot ieri, cã este mulþumit
de activitatea din ultimul an a Gu-
vernului, precizând cã nu poate in-
dica o zonã de activitate deficitarã a
Executivului, iar sondajele confirmã
faptul cã USL a rãspuns aºteptãrilor
electorale. „USL, dupã un an de gu-
vernare, marcheazã la capitolul reu-
ºite ºi o prestaþie guvernamentalã
care, indiferent cã - aºa cum e nor-
mal - poate sã fie criticatã de opozi-
þie, de alþi observatori, în esenþã -
aºa cum ne aratã, de altfel, ºi sonda-
jele - a rãspuns aºteptãrilor pe care
ºi le-au pus în noi ºi în Guvernul
nostru cei care ne-au dat acest vot.

Acest lucru a fost posibil tocmai pen-
tru cã USL, guvernul ei, majoritatea
ei parlamentarã, au acþionat unitar ºi
au acþionat consecvent”, a susþinut
Antonescu. Întrebat dacã existã as-
pecte pe care ºi-au fi dorit ca actua-
lul Guvern sã le gestioneze mai bine
ºi dacã le poate indica, liderul liberal
a rãspuns: „(...) Nu aº putea sã in-
dic, nu am eu aceastã percepþie, un
domeniu, o zonã de activitate guver-
namentalã care este deficitarã sau
care a fost neglijatã pe parcursul

acestui an de guvernare. ªtiu nu
doar ce s-a fãcut ºi ce vede toatã
lumea, cã vrea sau nu sã recunoas-
cã, ºtiu care au fost zi cu zi preocu-
pãrile acestui guvern, deºi personal
nu sunt membru al Guvernului. ªtiu
ce au vrut sã facã, ºtiu ce au reuºit
sã facã, iar acolo unde încã nu au
reuºit sã facã ceea ce doresc, ºtiu ºi
de ce nu au reuºit sã facã, de asta
toate acestea se concentreazã într-
un rãspuns monosilabic la capãtul
unui an de guvernare”.

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, cã Gu-
vernul poate merge ºi pe varianta angajãrii rãs-
punderii pe regionalizare, în situaþia în care va exista
un acord politic nu doar al USL, ci al tuturor for-
þelor politice. „Dacã existã, la un moment dat, un
acord, nu doar al USL, ci al forþelor politice, poa-
te fi avutã în vedere aceastã procedurã rapidã.

Aici nu vorbesc de PDL, cã ei nu sunt de acord
nici între ei - nici nu ºtiu cu cine sã vorbesc, cu
domnul Blaga, cu doamna Udrea, cu cine sã vor-
besc? - dar vorbesc de ceilalþi. Dacã va exista un
acord, mergem ºi pe procedurã rapidã. Dacã nu,
mergem pe procedura parlamentarã care presu-
pune mai mult timp, dar în final va avea tot un

vot”, a spus Ponta. El a arãtat cã noul exerciþiu
financiar al UE, 2014-2020, nu începe efectiv de
la 1 ianuarie 2014, ci „de la 1 ianuarie încep sã se
construiascã proiecte. Probabil undeva în toam-
na lui 2014 se depun primele proiecte pe noul exer-
ciþiu (...) Dacã ai regiunile mai repede, cu atât mai
repede poþi sã depui proiecte”.

Dacã existã acord politic, regionalizarea
se adoptã prin angajarea rãspunderii
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Odatã cu disponibilizãrile de
la Cargill vor rãmâne fãrã sluj-
bã 251 de persoane. Încã din
luna februarie se cautã mai
multe variante pentru aceºti
angajaþi, una dintre ele fiind
Cerealcom. „În aceastã varã
vor fi disponibilizaþi 187 ºi 64 în
luna decembrie. Domnul Mihai
Anghel va vedea de ce posturi
are nevoie ºi apoi vom stabili un
calendar, ca în funcþie de postu-
rile solicitate sã trecem la inter-
viuri. Mai cãutãm ºi la alte fir-
me. Am discutat cu cei de la

Angajaþii Cargill Podari au aflat încã din luna
februarie a acestui an cã fabrica de ulei se va
închide. De pe atunci se vehiculau mai multe

variante pentru oameni pentru a nu îºi pierde
locurile de muncã, dar nici unul nu s-a concreti-

zat. Ieri, la Prefectura Dolj, în prezenþa prefectu-
lui Marius Deca, la masa discuþiilor s-au aºezat
Mihai Anghel, patronul Cerealcom, ºi Emanuel

Bulacu, preºedintele Sindicatului Independent
Olpo Podari, pentru a discuta situaþia oamenilor

care vor fi disponibilizaþi.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Confecþii, unde ar putea pleca
70-80 de femei. În acest mo-
ment fabrica este deschisã,
funcþioneazã rafinãria ºi toþi
oamenii sunt la muncã. Noi le
oferim oamenilor alternative,
unii dintre ei îºi cautã ºi se pot
angaja la alte societãþi”, a de-
clarat Emanuel Bulacu

„Ne-am arãtat disponibilitatea
sã le oferim unor oameni

o alternativã”
Directorul Cerealcom, Mihai

Anghel, a þinut sã infirme zvo-

nurile conform cãrora ar urma
sã cumpere fabrica de ulei din
Podari, dar a declarat cã va în-
cerca sã preia o parte din an-
gajaþi, obiectul de activitate fi-
ind similar. „Noi am luat act de
faptul cã mai mulþi angajaþi vor
fi disponibilizaþi de la fabricã

din Podari. Deoarece obiecte-
le de activitate sunt similare,
ne-am arãtat disponibilitatea sã
le oferim unor oameni o alter-
nativã la un contract de mun-
cã. Dupã ce vom analiza lista
de disponibilizãri, cel puþin 50
de oameni vor fi contactaþi pen-

tru interviuri. ªtim cã au fost
un colectiv de oameni serioºi,
bine instruiþi ºi vom selecta
personal în funcþie de nevoile
noastre. Le oferim contracte de
muncã oamenilor, nu cumpã-
rãm fabrica”, a spus Mihai
Anghel.

Astãzi de dimineaþã, înce-
pând cu ora 4.00, lucrãtorii SC
Salubritate Craiova vor inter-
veni în zona lacurilor din Cra-
iova (lacul din Parcul „Nicolae
Romanescu”, lacul din Grãdi-
na Botanicã, Lacul Tanchiºti-
lor, lacul din Fãcãi, precum ºi
cel din Valea Feþii), pe o supra-
faþã de 12,5 hectare, urmând
ca operaþiunea de stropire sã
fie extinsã apoi în zona parcu-
rilor din municipiu.

În cursul dimineþii de 13 mai,
echipajele SC Salubritate Cra-
iova vor începe dezinsecþia în
spaþiile verzi din cartierele Cra-
iovei, primele zone în care se va
acþiona fiind Valea Roºie ºi Sã-
rari. „Am decis sã demarãm
campania de dezinsecþie împo-
triva þânþarilor mai devreme
decât în alþi ani având în vede-
re faptul cã vremea a fost ex-
trem de cãlduroasã ºi în mo-
mentul de faþã existã condiþii

SC Salubritate Craiova SRL demareazã astãzi prima campanie de dezinsecþie din
acest an care are ca scop combaterea þânþarilor. Acþiunea urmeazã a se desfãºura

conform unui grafic stabilit pe o perioadã de 20 de zile.

prielnice pentru înmulþirea aces-
tor insecte”, a spus Cristian Po-
pescu, directorul general al SC
Salubritate Craiova SRL.

Substanþa folositã de lucrã-
torii SC Salubritate Craiova
SRL, Supertox, este avizatã de
Ministerul Sãnãtãþii ºi face parte
din clasa a treia de toxicitate.
Suprafaþa totalã vizatã de cam-

pania de dezinsecþie este de
aproximativ 700 de hectare.

Graficul celor

douãzeci de zile

Programul de dezinsecþie pe
zile: 8 mai – Lacul din Parcul
„Nicolae Romanescu”, Lacul
Tanchiºtilor, Lacul Valea Fetii,
Lacul Fãcãi, Lacul Grãdina Bo-
tanicã, Parcul „Nicolae Roma-
nescu”; 9 mai – Parcul „Nico-
lae Romanescu”; 10 mai – Par-
cul Tineretului; 13 mai – Grãdi-
na Botanicã, zonele verzi Valea
Roºie, Big Valea Roºie, strada
„Caracal” ºi peluze laterale, zo-

nele verzi Spaniei, pasaj Cara-
cal ºi colþar Caracal, strada „Ca-
racal” – Complex Dacia ºi stra-
da „General Dragalina”, scuaruri
strãzi „Gen. Magheru” ºi „Îm-
pãratul Traian”, scuaruri Racul,
Complex Nanterre, Arta Popu-
larã, zona verde cartier Sãrari;
14 mai – zone verzi cartier 1
Mai, bulevardul „ªtirbei Vodã”,
cartier ªtirbei Vodã, Cimitir Un-
gureni; 15 mai – zone verzi car-
tier Craioviþa Nouã, cartier Ca-
lea Severinului, Râului, strada
„Brestei” (peluze laterale); 16

mai – zone verzi cartier Craio-
viþa Nouã, Calea Severinului (pe-
luzã centralã ºi lateralã), bulevar-
dul „Tineretului”, adiacentã (pe-
luzã centralã ºi lateralã), Prelun-
girea Severinului (peluze latera-
le), Esplanada Arh. Duiliu Mar-
cu, bulevardul „Olteniei” (pelu-
za lateralã ºi mijlocie); 17 mai –

zone verzi cartier Brazda lui No-
vac, strada „Brazda lui Novac”;
20 mai – zona verde cartier
Brazda lui Novac, strada „Dol-
jului”; 21 mai – zona verde car-
tier Calea Bucureºti; 22 mai –

zone verzi cartier Lãpuº, cartier
Lãpuº-Argeº, bulevardul „Dece-
bal”, Calea Bucureºti – peluze

laterale, Hotel Jiul, pasaj Calea
Bucureºti, Peluza Centralã – de
la pietonala Calea Bucureºti ºi
laterale, zonele verzi Calea Bu-
cureºti (peluze centrale), fântâ-
na artezianã Club Electropute-
re, Valea Vlãicii (peluzã centra-
lã), pietonalã Unirii, grãdinile
Crizantemelor, Teatrul Naþional,
Mihail Bravu, English Parc ºi Sf.
Dumitru; 23 mai – zonele verzi
bulevardul „Dacia” (Peco Seve-
rinului – Garã), cartier Rovine;
24 mai – zone verzi cartier Ro-
vine, Piaþa Gãrii, strada „Nico-
lae Iorga”, strada „ªtefan cel
Mare”, bulevardul „Carol” ºi pe-
luze laterale de la intersecþia cu
bulevardul „Dacia” pânã la in-
tersecþia cu strada „Fraþii Go-
leºti”, zona verde strada „Barie-
ra Vâlcii”; 27 mai – zone verzi
cartier George Enescu, cartier
George Enescu – Amaradia, car-
tier Nicolae Titulescu, Cimitir
Dorobãnþie; 28 mai – zone verzi
bulevardul „N. Titulescu” (pelu-
ze laterale ºi centrale), strada
„George Enescu” (peluze late-
rale, centrale ºi cimitir Sineas-
ca), Parc Corniþoiu, Cimitir Nord,
Cimitir Sineasca, zona verde
Corniþoiu Vechi.
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ªi ieri-dimineaþã, angajatele fa-
bricii de confecþii Maglierie Cristian
Impex SRL din Calafat au avut parte
de peripeþii la muncã. Au ajuns la
serviciu, ºi-au luat în primire mate-
rialele cu care urmau sã lucreze ºi
unele dintre ele au început sã se sim-
tã rãu. Mai multe muncitoare, 14
în final, au fost duse la Spitalul Mu-
nicipal Calafat, dupã ce au acuzat
stãri de ameþealã ºi greaþã, iar con-
ducerea fabricii a decis sã închidã
din nou unitatea ºi a trimis acasã
tot personalul. Mai mult decât atât,

Tribunalul Dolj a pronunþat,
ieri, sentinþa în dosarul în care me-
dicul ortoped Dan Nelu Anuºca,
de la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, a fost judecat
pentru luare de mitã. Bãrbatul a
fost gãsit vinovat, fiind condam-
nat la 3 ani de închisoare cu exe-
cutare, fiind obligat sã restituie
suma de 800 de lei primitã drept
ºpagã ºi sã achite 600 de lei chel-
tuieli judiciare. Hotãrârea Tribu-
nalului Dolj nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel atât de
inculpat, cât ºi de procurori.

Reamintim cã Dan Nelu Anuº-
ca, de 55 de ani, medic specialist
ortoped, angajat al Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
dar ºi profesor în cadrul Univer-
sitãþii de Medicinã ºi Farmacie
(UMF) Craiova, a fost reþinut pe
16 octombrie 2012 de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, sub acuzaþia de luare de

Judecãtorii Tribunalului Dolj l-au gãsit vi-
novat pe medicul ortoped de la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, Dan Nelu
Anuºca, ºi l-au condamnat la 3 ani de închi-
soare cu executare pentru luare de mitã. Sen-
tinþa, pronunþatã ieri dupã-amiazã, nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea

de Apel Craiova, iar pânã când va rãmâne
definitivã instanþa a dispus menþinerea mã-
surii obligãrii de a nu pãrãsi þara faþã de me-
dic. Acesta este acum înapoi la serviciu, iar
din pedeapsã urmeazã sã se scadã perioada
arestãrii preventive, de la 16 octombrie 2012
pânã pe 20 martie a.c.

mitã în formã continuatã. Medi-
cul a fost prins în flagrant, în timp
ce primea 1.200 de lei drept ºpagã
de la sora unei paciente, dupã ce
cu o zi înainte se arãtase foarte
nemulþumit de cei 800 de lei pri-
miþi de la pacientã pentru efec-
tuarea unei intervenþii chirurgica-
le de specialitate.

Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, B. N. a de-
pus o plângere la Serviciul Jude-
þean Anticorupþie Dolj, femeia sus-
þinând cã medicul a pretins ºi pri-
mit suma de 800 de lei de la sora
ºi viitorul ei cumnat, B. M. ºi P.
G., pentru efectuarea unei inter-
venþii chirurgicale de specialitate.
Denunþãtoarea a declarat în faþa
procurorilor cã sora sa s-a inter-
nat la Clinica de ortopedie din ca-
drul Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova pe 15 octombrie
2012, întrucât avea nevoie de in-

tervenþii chirurgicale la ambele
picioare, fiind sub îngrijirea me-
dicalã a lui Dan Nelu Anuºca, care
o consultase anterior ºi stabilise
data internãrii.

Pe 15 octombrie, dupã ce a in-
ternat-o ºi a cazat-o în rezerva cu
nr. 668, Anuºca a mers în salon
ca sã discute cu pacienta, B. M.,
ºi cu logodnicul ei, detalii legate
de intervenþia chirurgicalã. Medi-
cul le-a explicat celor doi cã tre-
buie sã suporte contravaloarea
materialelor medicale ce vor fi
folosite (ºuruburi ce trebuie im-
plantate în picioare), valoarea
acestora fiind de 400 euro. Cei doi
l-au întrebat apoi pe medic cât
trebuie sã-i dea în afara celor 400
euro, însã acesta a refuzat sã pre-
cizeze o sumã, spunând cã el nu
cere nimic. «În momentul în
care pacienta B. M. i-a dat suma
de 400 lei, inculpatul a devenit
nervos, întrebând-o dacã „îl

ofenseazã”. În acel moment a
intervenit ºi martorul P. G. (n.r.
– logodnicul pacientei), care i-a
mai dat încã 400 lei, dupã care
inculpatul i-a întrebat pe cei doi
dacã aceastã sumã este tot ceea
ce pot ei oferi. Întrebându-l pe
inculpat cam care ar fi suma ce
trebuie sã i-o dea, pentru efec-
tuarea intervenþiei, acesta le-a
replicat celor doi cã o astfel de
intervenþie costã în jur de 2.000
de euro. Dupã primirea banilor,
inculpatul a pãrãsit salonul», au
consemnat procurorii în rechizi-
toriu. Iritatã de atitudinea medi-
cului, pacienta a vorbit cu sora ei
sã-l denunþe. În baza denunþului
s-au fãcut demersurile necesare
organizãrii flagrantului ºi intercep-

tãrii convorbirilor medicului. Ast-
fel, pe 16 octombrie, când ar fi
trebuit sã aibã loc operaþia, denun-
þãtoarea a adus 1.200 lei (banc-
notele fiind marcate criminalis-
tic) ºi a mai primit 400 de euro
de la anchetatori, cu toþi banii la
ea femeia oprindu-se direct la
salonul surorii sale, unde era ºi
medicul. Femeia i-a cerut scuze
medicului pentru atitudinea suro-
rii sale ºi a logodnicului, care l-
au supãrat oferindu-i o sumã aºa
de micã ºi, dupã mai multe dis-
cuþii, i-a dat toþi banii pe care îi
avea ºi pe care echipa operativã,
formatã din ofiþerii anticorupþie
ºi un procuror de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj, i-a gã-
sit în buzunarul halatului sãu.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Alte 14 angajate ale fabricii de con-
 fecþii Maglierie Cristian Impex

SRL din Calafat au ajuns, ieri-dimineaþã,
la spitalul din localitate, acuzând ameþeli
ºi stãri de greaþã, fapt ce a determinat con-
ducerea unitãþii sã suspende, din nou, ac-
tivitatea. Episodul vine dupã ce vineri au
ajuns la spital în jur de 100 de muncitoa-
re, toate intoxicate dupã ce s-a fãcut dera-
tizarea spaþiilor de lucru cu un insecticid

foarte puternic. Reprezentanþii unitãþii au
precizat cã este posibil ca substanþa cu
care s-a fãcut deratizarea sã se fi depus pe
materialele de lucru, au trimis angajatele
acasã ºi aºteaptã rezultatele echipelor de
control de la DSP Dolj ºi ITM Dolj. Ieri
dupã-amiazã au fost aplicate ºi primele
sancþiuni. Unitatea a fost amendatã de in-
spectorii ITM Dolj cu 18.000 lei, însã cer-
cetarea evenimentelor de acolo continuã.

reprezentanþii SC Maglierie Cristian
Impex SRL au fost cei care au su-
nat la Inspectoratul Teritorial de
Muncã (ITM) Dolj, dar ºi la Direc-
þia de Sãnãtate Publicã Dolj, solici-
tând specialiºti pentru efectuarea
unor analize, întrucât oamenii vor
sã ºtie exact ce se întâmplã.

Directorul fabricii de confecþii
din Calafat, Marian Pãsat, a decla-
rat cã este posibil ca substanþa cu
care s-a fãcut deratizarea sã se fi
depus pe materialele cu care se lu-
creazã ºi acest lucru sã fi provo-

cat din nou stãri
de rãu munci-
toarelor. „De vi-
neri, de la ora
11.00, când s-a
sistat activita-
tea, s-a aerisit în
permanenþã. Nu
ºtim exact ce
s-a întâmplat în
aceastã dimi-
neaþã. Existã
posibilitatea ca
substanþa res-

pectivã, care este o ceaþã uscatã,
sã se fi depus pe materia primã ºi
angajatele sã se fi simþit rãu când
au intrat în contact cu aceste ma-
teriale. Oricum, am dispus suspen-
darea activitãþii, toate materialele
sunt evacuate ºi curãþate ºi aºtep-
tãm rapoartele ºi concluziile insti-
tuþiilor de control”, explica, ieri,
Marian Pãsat.

Reprezentanþii Inspectoratului
Teritorial de Muncã (ITM) Dolj,
care au deja în derulare o anchetã
la aceastã unitate, dupã ce, vineri
dimineaþã, aproximativ 100 de an-
gajate de aici au ajuns la spital cu
simptome de intoxicare cu insecti-
cid, au trimis o altã echipã la faþa
locului. La fel ºi Direcþia de Sãnã-
tate Publicã Dolj.

„Atât conducerea unitãþii, cât ºi
reprezentanþii ITM Dolj ne-au soli-
citat o echipã de specialiºti în me-
dicina muncii pentru analize ºi de-
terminãri la faþa locului. Colegii vor
preleva probe ºi urmeazã sã vedem,
dupã efectuarea tuturor analizelor,
despre ce este vorba”, ne-a decla-

rat dr. ªtefan Popescu, purtãtorul
de cuvânt al DSP Dolj.

Ieri dupã-amiazã au fost luate ºi
primele mãsuri, Fabrica de confecþii
aparþinând SC Maglierie Cristian
Impex SRL din Calafat fiind sanc-
þionatã contravenþional, pentru douã
abateri, cu amendã în valoare tota-
lã de 18.000 de lei. Inspectorul-ºef
al ITM Dolj, Cãtãlin Mohora, ne-a
declarat cã s-a aplicat o amendã în
sumã de 10.000 de lei pentru ne-
respectarea reglementãrilor în do-
meniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã cu privire la depozitarea ºi
manipularea substanþelor toxice, ºi
încã una de 8.000 de lei pentru lip-
sa instructajului specific a perso-
nalului care a manevrat substanþa
toxicã. Cercetarea evenimentului nu
s-a finalizat însã.

Reamintim cã, vineri diminea-
þa, fabrica de confecþii din Calafat
a fost închisã dupã ce mai bine de

100 de angajate au ajuns la spitalul
din localitate acuzând simptome de
intoxicaþie. S-a stabilit, în urma
cercetãrilor, cã reprezentanþii fir-
mei au fãcut, joi seara, în jurul orei
18.00, dezinsecþia spaþiilor de lu-
cru cu un insecticid foarte puter-
nic, Aqua Py, ºi nu au aerisit decât
vineri dimineaþã, cu aproximativ o
orã înainte de începerea programu-
lui de lucru. Imediat ce s-a stabilit
cauza intoxicaþiei, au fost evacua-
te toate cele peste 600 de persoa-
ne care erau în unitate, la faþa lo-
cului fiind trimiºi pentru cercetãri
doi inspectori de la Inspectoratul
Teritorial de Muncã Dolj. S-au con-
statat deficienþe pe linia securitãþii
ºi sãnãtãþii în muncã, însã repre-
zentanþii ITM Dolj nu au finalizat
ancheta, cel mai probabil la dosar
urmând sã fie adãugate ºi conclu-
ziile ce vor fi comunicate de me-
dici dupã efectuarea analizelor.
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O agricultură...
extensivă şi de-a valma

Istoricul Bogdan Murgescu, în lu-
crarea sa de reală valoare ştiinţifică
„România şi Europa – Acumularea
decalajelor economice (1500-2010)”
– Ed. Polirom 2010 – vorbeşte pe larg
despre „performanţele agriculturii in-
terbelice”, semnalând „rezidurile” sis-
temului latifundiar de dinainte de 1914,
fragmentarea exploataţiilor, sistemul
extensiv de cultivarea cerealelor şi for-
mele arhaice de învoieli agricole. Se
practica o agricultură decuplată de la
orice tehnologie specifică şi abia prin
1927 Camera Deputaţilor şi, imediat,
Senatul, vor adopta un proiect de lege
elaborat de G. Ionescu Şişeşti, pentru
înfiinţarea Institu tului de Cercetări
Agronomice, doi ani mai târziu, în
1929, apărând şi primele staţiuni ex-
perimentale. Lui G. Ionescu Şişeşti,
din Mehedinţiul vecin, i se datorează
şi publicarea primelor sale cercetări
aprofundate privind cultura rapiţei
(1934), a porumbului şi grâului (1939).
Aşa stând lucrurile şi nu altfel, abia în
1926, de pildă, statisticile menţionea-
ză (vezi tabelul alăturat), o producţie
totală de cereale de 12,1 milioane tone,
depăşită sensibil în 1929 (13,6 milioa-
ne tone) şi în 1939 (12,3 milioane tone).
Productivitatea medie la hectar s-a
menţinut la nivelul celei de dinainte
de primul război mondial. Iar compa-

O inexactitate perpetuată:

România – cândva –
„grânarul Europei”

MIRCEA CANŢĂR
Invitaţii moderatorului Radu Tudor, la emisiunea sa „Punctul de întâlnire”, de duminică sea-

ra, de la Antena 3, erau ministrul agriculturii, Daniel Constantin, searbăd şi deopotrivă anost, şi
analistul economic Ilie Şerbănescu, de caraulă, pe la respectivul post de televiziune. Se discuta
despre agricultură la modul general, aportul acesteia, prezumat,  la creşterea economică, şi, bine-
înţeles, la schimbarea raportului între produsele agroalimentare importate şi cele autohtone pe
piaţa specializată. Bun comunicator de regulă, Radu Tudor avea dificultăţi în potenţarea invitaţi-
lor pentru a spune „câte ceva” mai consistent, numai că aceştia se întreceau în plictisitoare
banalităţi, dezvăluind că nu aveau o mare apetenţă pentru tematica discuţiei. Genericul emisiunii
era unul incitant: „Mai poate fi România grânarul Europei?”. Dar când a fost? În perioada
interbelică? În perioada postbelică, pe vremea agriculturii de stat şi cooperatiste? Sau poate
după 1990? Sintagma „grânarul Europei” sună generos. Dar atât. Acoperire semantică nu exis-
tă, ci mai degrabă este vorba de o inexactitate perpetuată.

raţiile internaţionale reliefează şi mai
edificator rămânerile în urmă a nivelu-
rilor producţiei agricole româneşti în
perioada interbelică. Dacă înainte de
primul război mondial, vechiul sistem
agrar îşi epuizase posibilităţile de creş-
tere, revigorarea producţiei cerealiere
se regăsea deplin în această evaluare.
În 1921, Guvernul Averescu a promo-

vat legea motoculturii, prin care se
acordau facilităţi la importul tractoa-
relor şi înlesniri la cumpărarea acesto-
ra de către agricultori şi asociaţiile
acestora. Un an mai târziu, guvernul
liberal instalat a abrogat legea şi a plătit
chiar despăgubiri pentru aceasta. S-a
spus că Guvernul Vintilă Brătianu a
avut darul „de a distruge cu o mână
ceea ce încerca să creeze cu cealal-
tă” şi nu era decât un episod izolat în
politica liberală faţă de agricultură. În
perioada 1934-1938, rămânerile în urmă
faţă de ţări vecine precum Bulgaria,
Iugoslavia, Ungaria şi Polonia la ran-
damentele pe unitatea de suprafaţă
sunt evidente. A încercat guvernul
condus de Nicolae Iorga să introdu-
că sistemul primelor de export, în
1931, mai întâi pentru grâu şi făină şi
apoi pentru o multitudine de produ-
se, dar plasarea cerealelor la export a
devenit tot mai dificilă. Conştient de
faptul că sistemul de producţie cerea-
lier era „total opus condiţiilor de exis-
tenţă a exploataţiilor agricole mici”,
Virgil Madgearu opina pentru părăsi-
rea cerealismului şi dezvoltarea „pe o
scară mai largă” a producţiei anima-
liere.
Randamente scăzute şi în...
agricultura intensivă

Mutaţiile semnificative de structu-
ră în agricultura socialistă au fost pe
deplin resimţite. A scăzut suprafaţa cul-
tivată cu cereale la 6,5 milioane hectare

în 1980 ş i
mai pu ţin
de 6 milioa-
ne hectare

în 1989, în favoarea plantelor tehnice
şi a celor furajere, dar a săltat produc-
ţia la unitatea de suprafaţă (vezi tabe-
lul alăturat). Nu suficient pentru a de-
veni competitivă, prin raportare la alte
ţări. Agricultura nu a reuşit, aşadar, să
contribuie, în măsura aşteptată, la de-
păşirea decalajelor care despărţeau
economia României de cea a statelor
dezvoltate, dar a fost o locomotivă a
creşterii economice, a industrializării şi
urbanizării. Targetul, cum s-ar spune
astăzi, pentru Nicolae Ceauşescu era
atingerea unei producţii cerealiere de
22-25 milioane tone, ceea ce nu era de-
loc o utopie, prin realizarea unei pro-
ducţii medii de 4.500-5.000 kg/ha în su-
dul şi vestul ţării. Producţii pe care, în
prezent, primii cinci grânari români –
Adrian Porumboiu, Culiţă Tărâţă, Mi-
hai Anghel, Ioan Niculae, Ştefan Poe-
naru – le depăşesc fără dificultate. Se

conta pe bunii specialişti, majoritatea
chiar de excepţie, şi promovarea unor
tehnologii moderne, autohtone sau de
inspiraţie străină. Cu o suprafaţă ame-
najată la irigat de 3,2 milioane hectare
şi o dotare mecanică aproape rezona-
bilă, se putea spune, potrivit statistici-
lor, că cea mai mare producţie de cerea-
le din toate timpurile s-a obţinut spre
sfârşitul anilor ’80.
Orice discuţie
nu poate exclude specialiştii

România, lucru cert, n-a fost vreo-
dată grânarul Europei. Cum ne place
să decretăm în necunoştinţă de cau-
ză. Că a contat vremelnic în comerţul
de cereale, poate fi o discuţie. O de-
monstrează elocvent şi Bogdan Mur-
gescu în lucrarea sa, care inserează
numeroase tabele statistice, inclusiv
pe cele care ilustrează exportul. Că
poate conta mai mult pe piaţa cerea-
lieră internaţională este însă de netă-
găduit. Inclusiv Doljul, care deţine o
vocaţie demnă de luat în seamă. Ran-
damentele neameninţătoare, ca să nu
mai vorbim de anii secetoşi, ne fac
însă „un jucător” neconcludent. Şi ori-
ce discuţie despre stategii viabile în
această materie nu poate face abs-
tracţie de specialiştii consacraţi. „Ro-
mânia poate exporta liniştită 1,5 mili-
oane tone de grâu, fără să perturbe
piaţa internă, fără să creeze panică”,
declara pentru Money  Magazine
Ofelia Nalbant, vicepreşedintele Aso-
ciaţiei Române a Comercianţilor de
Produse Agricole (ARCPA), anul tre-
cut, când producţia totală de cereale
a României se estima, de către Coce-
real, a fi de 19,3 milioane tone, cam
cât se obţinea în 1989. Ceea ce do-
ream să demonstrăm.
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 „Principalul aspect din raport
este cel privitor la acordurile cu ter-
þe þãri. În primul rând eu am cerut
ca aceste acorduri sã se realizeze
la nivel european, sã se evite cât
de mult posibil acordurile bilate-
rale, pentru cã e mult mai bine sã
negociezi pentru toatã Europa de-
cât pentru un singur stat. Al doi-
lea lucru este introducerea clauzei
de competiþie corectã în toate acor-
durile, ceea ce nu exista pânã
acum, pentru cã este nevoie de
aceastã clauzã, întrucât competi-
þia a devenit foarte durã, ºi în si-
tuaþia în care noi în UE avem im-
puse condiþii companiilor aeriene,
iar þãrile terþe cu care se încheie
acorduri nu le au”, a declarat Ma-

rian-Jean Marinescu, într-un co-
municat de presã.

Competiþia low-cost-urilor
Deputatul european a discutat

ºi despre competiþia low-cost-uri-
lor  despre care a spus cã este foar-
te durã ºi de regulã se bazeazã pe
o serie de lucruri care nu sunt foar-
te corecte, pentru cã acolo sunt
niºte condiþii de muncã atât pen-
tru personalul navigant, cât ºi pen-
tru cei de la sol. Potrivit eurode-
putatului PDL, Comisia Europea-
nã ar fi trebuit de mult sã declan-
ºeze proceduri de infringement în
cazul statelor care nu au realizat
Blocurile Aeriene Funcþionale
(FAB), pentru cã termenul stabilit
în acest sens a expirat la 4 decem-
brie. Totuºi, precizeazã el, executi-
vul comunitar ar trebui sã vinã cu
o abordare de sus în jos în acest
dosar. „Apoi existã ºi celelalte pro-
iecte europene care trebuiesc rea-
lizate, precum SES (Single Euro-
pean Sky/Cerul european unic),
care ne-ar ajuta foarte mult. ªtiu
cã e în pregãtire o modificare a re-

gulamentului, SES 2+ se va numi,
care sper sã vinã cu altã abordare,
adicã de sus în jos, nu de jos în
sus, pentru cã dacã rãmâne aºa
statele membre nu se vor confor-
ma, pur ºi simplu din motive în pri-
mul rând sociale. Adicã existã o
presiune foarte mare din partea
controlorilor de trafic care nu vor
sã-ºi piardã câºtigurile foarte mari
ºi existã ºi o men-
talitate rãmasã pu-
þin în urmã, cu gra-
niþele pe cer. În
special armata in-
sistã asupra nece-
sitãþii de a contro-
la total spaþiul ae-
rian, lucru care de
fapt nu se întâmplã
nici acum, pentru cã
sunt aeroporturi ca
Bratislava ºi Za-
greb, de exemplu,

unde e clar cã preiau cei de la ae-
roport controlul asupra avionului
în spaþiul aerian al statului vecin,
pentru cã altfel nu poate ateriza.
Deci am atras atenþia ºi o sã in-
sist în continuare, pentru cã a mai
fost o astfel de cerere într-un ra-
port, asupra necesitãþii de a veni
cu un regulament cu o abordare
de sus  în  jos” ,  a  completa t

europarlamentarul PPE.

Bloc aerian funcþional
În ceea ce priveºte stadiul reali-

zãrii de cãtre România ºi Bulgaria a
unui bloc aerian funcþional, Mari-
nescu a mai spus cã au fost discu-
þii dar n-au avansat.

”ROMATSA, dupã cum ºtiþi,
câºtigã foarte mulþi bani din sur-
voluri ºi din trafic, acolo sunt niº-
te avantaje foarte mari, financiare.
Eu nu vreau sã fac rãu cuiva, dar
vreau sã fac bine pasagerilor. În
momentul în care cerul unic s-ar
pune în practicã, ar însemna un
sfert de orã micºorarea timpului de
zbor la un zbor de 800 km, plus re-
duceri de consum de carburant,
emisii de CO2, ceea ce în mod nor-
mal ar trebui sã reflecte în preþul
biletelor. Plus cã rute directe ºi mai
scurte înseamnã o eficientizare a
zborului”, a afirmat eurodeputatul.

Raportul „Politica externã a UE în dome-
niul aviaþiei – abordarea provocãrilor viitoa-
re” al eurodeputatului PDL Marian-Jean
Marinescu a fost adoptat ieri în Comisia
pentru transport ºi turism (TRAN) a Parla-
mentului European cu 41 de voturi pentru
ºi trei abþineri. Vicepreºedintele PPE a pre-
cizat cã existã multe lucruri care trebuie ar-

monizate între UE ºi statele cu care se rea-
lizeazã acordul, de la cele privind utilizarea
ajutorului de stat ºi pânã la cele legate de
drepturile pasagerilor, în special în condiþii-
le în care companiile aeriene europene se
vor confrunta tot mai mult cu concurenþa din
partea celor din Brazilia, China, India sau din
statele Orientului Apropiat.

Raportul europarlamentarului
Marinescu, adoptat cu 41 de voturi

„Politica externã a UE în domeniul
aviaþiei – abordarea provocãrilor viitoare”

Complexul Energetic Oltenia a livrat, ieri,
sub 9% din energia consumatã în România,
adicã puþin peste 540 de MW/H. Termocen-
tralele Turceni ºi Rovinari nu au avut de lu-
cru ºi s-a livrat prin cogenerare de la Craio-
va. Guvernul a intervenit ºi a obligat prelua-
rea a 500 de MW de la CEO indiferent de
ceilalþi furnizori. În acest moment peste 14
mii de angajaþi ai CEO sunt în concediu  fãrã
platã ca urmare a cereri scãzute de energie.
Oamenii vor reveni la lucru abia sãptãmâna
viitoare. Reacþia Guvernului nu a întârziat ºi
ieri a fãcut public mass-mediei un raport al

Corpului de Control care va sesiza organele
de urmãrire penalã în legãturã cu operaþiuni
sau acte ilicite constatate în urma unor veri-
ficãri la Complexul Energetic Oltenia SA,
care pot întruni elemente constitutive ale unei
infracþiuni, urmând ca justiþia sã decidã asu-
pra existenþei sau inexistenþei infracþiunii
respective ºi asupra vinovãþiei, se aratã
într-un raport remis ieri.

76 de contracte de sponsorizãri
În perioada supusã controlului, 2010-

2012, entitãþile din care este constituitã SC

Complexul Energetic Oltenia SA (Comple-
xele Energetice Turceni SA, Craiova SA,
Rovinari SA) au fost încheiate 76 de con-
tracte de sponsorizare, în baza cãrora au fost
efectuate plãþi în sumã totalã de
19.079.616,37 de lei. Cea mai mare sumã a
fost cheltuitã de Complexul Energetic Olte-
nia SA, care a încheiat 34 contracte de spon-
sorizare, efectuând plãþi în valoare de
16.938.666 de lei. De asemenea, Comple-
xul Energetic Oltenia SA ºi entitãþile din com-
ponenþa sa au încheiat 19 contracte pentru
achiziþia de servicii de asistenþã juridicã de
la terþi prestatori, în baza cãrora, pânã pe 1
noiembrie 2012, au fost efectuate plãþi în
sumã de 1.172.699,77 de lei.

Miºcãri de protest în faþa sediului ANRE
Angajaþii de la CEO nu sunt la primul con-

cediu de acest fel, ci la al doilea, de la înce-
putul anului.  Odatã cu plecarea muncitorilor
de la CEO acasã s-a oprit ºi activitatea com-
paniei Minprest, aceºtia prestând peste 99%
din activitate pentru Complexul Energetic.
Sindicatele au anunþat miºcãri de protest în
faþa sediului ANRE din Bucureºti, din cauza
lipsei unei strategii energetice. Începând cu
14 mai, zilnic, câte o sutã de mineri vor pi-
cheta sediul ANRE iar zece zile mai târziu va
avea loc un protest la care este anunþatã pre-
zenþa a cinci mii de persoane ºi întreruperea
activitãþii în CEO timp de douã ore.

Angajaþii de la Complexul EnergeticAngajaþii de la Complexul EnergeticAngajaþii de la Complexul EnergeticAngajaþii de la Complexul EnergeticAngajaþii de la Complexul Energetic
sunt trimiºi acasã în concediu fãrã platãsunt trimiºi acasã în concediu fãrã platãsunt trimiºi acasã în concediu fãrã platãsunt trimiºi acasã în concediu fãrã platãsunt trimiºi acasã în concediu fãrã platã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Guvernul a trimis Corpul de Control la CEO:
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Societatea Românã de
Pediatrie recomandã vaccina-
rea împotriva otitei medii
acute. Medicii atrag atenþia
cã dintre toate bolile pneumo-
cocice, otita medie acutã este
cel mai frecvent întâlnitã la
copii ºi susþin cã aceasta
poate fi prevenitã prin vacci-
nare. Avertizarea vine în
contextul actual privind
introducerea vaccinãrii
pneumococice în Schema
Naþionalã de Imunizare.

Dat fiind cã rata rezistenþei
bacteriei la antibiotice este în
creºtere, un numãr important
de cazuri nu rãspunde la
tratament (rezistenþã de peste
60% la peniciline), astfel încât

prevenþia prin vaccinare devine
o mãsurã esenþialã în controlul
bolii. Potrivit statisticilor, copiii
sub 5 ani incluºi în colectivitate,
care merg la creºã sau grãdini-
þã, sunt de trei ori mai expuºi
riscului de îmbolnãvire cu otitã
medie acutã.

Otita medie acutã este o
boalã care se poate manifestã
prin durere la nivelul urechii,
febrã, stare generalã de rãu,
diaree ºi afecteazã 3 din 4 copii
cel puþin o datã pânã la vârsta
de 3 ani. În lipsa tratamentului,
poate duce la deficit de auz.

Peste 130.000 de cazuri
diagnosticate anual în România

Ultimele date disponibile la

nivel local aratã cã în Româ-
nia sunt raportate anual
139.480 de cazuri de otitã
medie acutã la copii, dintre
care 5.480 de cazuri în
spitale, aproape 40.000 de
cazuri la medicii specialiºti, ºi
peste 94.000 de cazuri la
medicii de familie.

Otita medie acutã este o
boalã extrem de dureroasã,
foarte frecventã la copii, este
provocatã de bacteria pneumo-
cocicã ºi se poate manifesta prin
mai multe episoade. Simptomele
includ durere severã, febrã ºi
tulburãri de somn. Dacã boala se
agraveazã, poate necesita
intervenþii chirurgicale. Compli-
caþiile otitei medii pneumococice

pot include mastoiditã, paralizie
facialã, meningitã, abces cere-
bral. Vaccinarea pneumococicã

Medicii recomandã vaccinarea împotriva otitei

Medicii de la Urgenþa Spitalului Ju-
deþean din Craiova s-au confruntat ºi
anul acesta, în zilele de sãrbãtoare, cu
un aflux de pacienþi. Numai în ziua de
Paºte, 300 de doljeni au ajuns pe mâi-
nile doctorilor dupã ce au consumat în
exces alcool ºi bucate tradiþionale. S-a
pãstrat aºadar tradiþia anilor din urmã
ca, de sãrbãtori, mesele bogate, stro-
pite din plin cu alcool, sã aglomereze
pânã la refuz camerele de gardã ale
spitalelor. Nici de data aceasta nu s-a
fãcut excepþie de la regulã ºi, în zilele
de Paºte – de sâmbãtã ºi pânã luni –
drobul, friptura de miel sau ouãle roºii
au adus la spital nu mai puþin de 600
de pacienþi.

În plus, aºa cum era de aºteptat, con-
sumul exagerat de alcool a provocat
evenimente neplãcute, din meniul zile-
lor de sãrbãtoare fiind nelipsite agresi-
unile. Mai bine de 100 de doljeni au
ajuns în departamentul traumatologie al
Urgenþei, dupã ce au cãzut victime ale
unor altercaþii sau au suferit accidente
casnice.

Afecþiunile digestive, în top
O categorie aparte au reprezentat-o

craiovenii care s-au prezentat la Ur-
genþã cu afecþiuni digestive dupã ce au
exagerat cu bucatele tradiþionale. Cap
de afiº au fost ºi de aceastã datã coli-
cile biliare, indigestiile ºi pancreatite-

le. „Chiar dacã numãrul de prezentãri
la Unitatea de Primiri Urgenþã a Spi-
talului Judeþean din Craiova a fost mai
mare decât în zilele obiºnuite, nu ne-
am mai confruntat, ca în alþi ani, cu
urgenþe majore. În general au ajuns la
noi pacienþi cu tulburãri digestive care
au abuzat de mâncare ºi alcool. Au fost
ºi destul de multe persoane tratate la
traumatologie. În garda de pe 4-5 mai
s-au înregistrat 102 prezentãri, în ca-
zul a opt dintre acestea fiind necesarã
internarea. Au exista câteva cazuri de
agresiuni, dar ºi autoaccidentãri. Din
fericire nu au fost evenimente foarte
importante”, a declarat dr. Cristina
Geormãneanu, purtãtor de cuvânt al
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã
din Craiova.

Bolnavii cronic au avut
cel mai mult de suferit

Majoritatea celor care au solicitat ºi
de aceastã datã intervenþia medicilor
au fost bolnavii cronic care au uitat de
recomandãrile medicilor ºi s-au înfrup-
tat din bucatele tradiþionale fãrã sã mai
þinã cont de consecinþe. Ospãþul de
Paºte le-a pus probleme în condiþiile în

care ar fi trebuit sã þinã cont de regi-
mul alimentar. Au ignorat însã trata-
mentul prescris de medici ºi au dat me-
dicamentele ºi restricþiile de orice fel
pe meniul de sãrbãtoare. Iar ospãþul nu
a fost tocmai uºor de digerat. Tentaþi
de mesele îmbelºugate, unii dintre ei nu
ºi-au luat tratamentul la timp sau, ºi mai
grav,  au renunþat  complet  la  e l .
Urmarea fireascã a acestui fapt, dar
ºi a consumului excesiv de preparate
culinare specifice sãrbãtorilor pasca-
le, foarte mulþi pacienþi, fie cu suferin-
þe digestive, fie cu suferinþe cardiovas-
culare ºi-au petrecut sãrbãtorile pe
patul de spital.

În aceastã perioadã, medicii nu s-au
confruntat însã numai cu urgenþe. Des-
tul de mulþi au fost ºi bolnavii cronic
care s-au gândit cã un consult medical
ar fi numai bun în perioada sãrbãtori-
lor pascale. Ca în fiecare an, aceste
aºa-zise urgenþe au dat bãtãi de cap,
mai ales prin prisma faptului cã au aglo-
merat fãrã motiv camerele de gardã.

Chiar dacã aveau probleme medicale
de douã-trei sãptãmâni, aceºtia au ales
sã vinã, în ziua de Paºte, perturbând
încã ºi mai mult activitatea în Urgenþã.

Peste 600 de doljeni au avut nevoie de îngrijiri medicale
dupã ce au mâncat sau au bãut prea mult de Paºte. Din
noaptea de Înviere ºi pânã luni, în camerele de gardã ale
spitalelor sau în cadrul Serviciului Judeþean de Ambulanþã
medicii au lucrat încontinuu, indiferent cã a fost vorba de
victime ale exceselor alimentare sau bahice. Drobul, ouãle
roºii, friptura de miel, dar mai ales alcoolul consumat fãrã
mãsurã le-au dat bãtãi de cap gurmanzilor. Desigur, din pei-
saj nu au lipsit nici pacienþii transportaþi la spital în urma
unor agresiuni ce s-au petrecut, în mare parte, pe fondul
consumului de alcool. Din fericire, spre deosebire de anii
trecuþi, nu s-au mai înregistrat urgenþe majore.

De la masa de Paºte, direct la UrgenþãDe la masa de Paºte, direct la UrgenþãDe la masa de Paºte, direct la UrgenþãDe la masa de Paºte, direct la UrgenþãDe la masa de Paºte, direct la Urgenþã

sãnãtate

Sute de doljeni ºi-au petrecut sãrbãtorile la spital
Paginã realizatã de RADU ILICEANU

asigurã protecþia împotriva
complicaþiilor ºi a suferinþei
de zi cu zi.
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Mâine, 9 mai, va debuta prima ediþie a
Zilelor „Mihai Viteazul”, care îºi propune
sã fie o sãrbãtoare de promovare a imaginii
Craiovei. Începând cu ora 10.00, la Secþia
de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei
va avea loc simpozionul „Mihai Viteazul ºi
Bãnia”. Manifestãrile vor continua, de la ora
11.00, la Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” (Salonul Medieval ºi Galeria de Artã
„Vollard”), cu vernisajul expoziþiei de pic-
turã a elevilor olimpici ai Liceului de Artã

Încep Zilele
„Mihai Viteazul”

„Marin Sorescu”, cu tema „Epoca Mihai
Viteazul”.

La ora 12.00, la Casa Bãniei se va deschi-
de o expoziþie cu tema „Mihai Viteazul ºi
Bãnia”, iar la ora 15.00, la Teatrul Liric
„Elena Teodorini”, vor fi premiaþi câºtigãto-
rii „Galei Micilor Artiºti” – concurs organi-
zat de Clubul Arti în parteneriat cu Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”. Prima zi va fi
încheiatã în Piaþa “Mihai Viteazul”, unde, la
ora 20.30, va proiectat filmul “Buzdugan cu

trei peceþi”.
În zile urmãtoare, la Cra-

iova vor avea loc concerte
de muzicã popularã, recon-
stituirea „Bãtãliei de la Cã-
lugãreni”, un carnaval de
dans ºi costume, iar în în-
cheiere craiovenii se vor
delecta cu un concert ex-
traordinar susþinut de Or-
chestra Simfonicã a Filar-
monicii „Oltenia”, dirijor
Gheorghe Costin.

MARIN TURCITU

Casa de Culturã „Traian Demetrescu”‚
în parteneriat cu Club ARTI ºi Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj vã invitã la spec-
tacolul de premiere din cadrul Festivalu-
lui Naþional „Gala Micilor Artiºti” – ediþia
I, care va avea loc mâine, 9 mai, începând
cu ora 15.00, la Teatrul Liric „Elena Teo-

„Gala Micilor Artiºti”„Gala Micilor Artiºti”„Gala Micilor Artiºti”„Gala Micilor Artiºti”„Gala Micilor Artiºti”
îºi premiazã câºtigãtoriiîºi premiazã câºtigãtoriiîºi premiazã câºtigãtoriiîºi premiazã câºtigãtoriiîºi premiazã câºtigãtorii

dorini”. Vor evolua câºtigãtorii trofee-
lor ºi premiilor I la cele cinci secþiuni
din concurs (muzicã, dans, teatru, arte
vizuale ºi modeling).

Între aceºtia: Anastasia Croitorescu
– trofeu la secþiunea muzicã; Ansam-
blul „Brâuleþul” al Liceului „Henri Coan-
da” (dansuri populare) ºi formatia „Dy-
namic” a Palatului Copiilor din Craio-
va (hip-hop) – trofeu la secþiunea dans;
trupa „Effect” de la Liceul de Arte „Ma-
rin Sorescu”, cu sceneta „Gaiþele” –
trofeu la secþiunea teatru; Natalia Stan-
cu – trofeu la secþiunea modeling; Nea-
goie Diana (design vestimentar) – Pre-
miul I la secþiunea arte vizuale º.a.

Festivalul Naþional „Gala Micilor
Artiºti” s-a desfãºurat în zilele de 20
ºi 21 aprilie a.c., la Liceul de Arte

„Marin Sorescu” ºi Liceul Energetic. Ma-
nifestarea s-a adresat copiilor ºi tinerilor
cu vârste cuprinse între 4 ºi 18 ani ºi a
avut ca scop descoperirea de noi talente
ºi promovarea acestora la nivel naþional
ºi internaþional.

MAGDA BRATU

Medalia este o importantã
sursã de informaþie pentru
istorici ºi pentru oamenii de
culturã în general, multã
vreme jucând rolul mass-media
de astãzi, ca mijloc de popula-
rizare a realizãrilor unei
societãþi ºi de transmitere a
mesajelor politice în interior,
dar ºi în exterior, adresându-se
intelectului ºi sufletului. Prima
medalie dedicatã uni voievod
român, dar ºi prima medalie
româneascã, a fost bãtutã în
anul 1600, dupã Unirea într-un
singur stat a þãrilor române.
Aceasta, confecþionatã din aur,
are pe avers bustul domnitoru-
lui vãzut din faþã, cu privirea
spre stânga, chipul acestuia
fiind redat astfel: ochi mari,
sprâncenele înãlþate în unghi
ascuþit, nasul acvilin, mustaþa
lungã ºi subþire, în linie
dreaptã, iar barba abundentã ºi
tãiatã rotund. Pe cap poartã o

Chipul lui Mihai Viteazul oglindit
în medalistica craioveanã

În luna septembrie 1593, sultanul Murad al
III-lea (1574-1595) învestea ca domn al Þãrii
Româneºti pe un boier de frunte din Oltenia,
care avea sã intre ºi sã rãmânã definitiv în is-
toria naþionalã sub numele de Mihai Viteazul,
cel care avea sã înfãptuiascã în mai 1600, fie ºi
numai pentru scurt timp, cea dintâi Unire, sub

un singur sceptru a tuturor românilor. Jertfin-
du-ºi viaþa pentru realizarea acestui þel suprem,
Mihai Viteazul a arãtat unui lung ºir de gene-
raþii calea pe care trebuia sã meargã spre a
ajunge, înfruntând mari greutãþi ºi plãtind ade-
sea cu grele sacrificii, la împlinirea aceluiaºi
þel: Unirea cea Mare din 1918.

cãciulã de blanã, împodobitã
cu panaº, prins cu o agrafã
bãtutã cu pietre preþioase, iar
pe umeri o mantie de brocart
cu motive florale ºi un guler
mare din blanã.

Legenda, în limba latinã,
începe pe avers ºi se terminã
pe revers, în traducere este
urmãtoarea: „Mihai, voievod al
Valahiei Transalpine, consilier
al prea sfintei majestãþi impe-
riale ºi regale, locþiitor în
Transilvania, comandant
general al armatei de dincoace
de Transilvania ºi pãrþile
supuse ei, în anul de la Cristos
1600, a câºtigat victoria, prin
prevedere, curaj ºi arme”.

Preþuirea deosebitã a ilustru-
lui voievod s-a concretizat de-
a lungul timpului ºi în emiterea
mai multor medalii ºi plachete
închinate acestei domnii
glorioase.

Astfel, în anul 1901, din

iniþiativa Societãþii Numismati-
ce Române s-a executat la
Stuttgart o medalie de argint ºi
bronz, care are pe avers bustul
domnitorului, având ca sursã
de inspiraþie o gravurã realizatã
în epocã. Pe revers se aflã
sigiliul domnesc de pe un
document emis la Iaºi în iulie
1600, care cuprinde stemele
celor trei principate ºi titulatu-
ra „domn al Þãrii Româneºti ºi
Ardealului ºi a toatã þara
Moldovei”, dovadã a intenþiei
lui Mihai Viteazul de a reface
vechea Dacie ºi legenda:
„Eroului Creºtinãtãþii \ lui
Mihai Viteazul domnul Þãrii
Româneºti, Ardealului ºi
Moldovei în semn de recunoº-
tinþã 1601 – 1901”.

În anul 1993 s-au sãrbãtorit
la Craiova 400 de ani de la
începuturile domniei lui Mihai
Viteazul, fostul Ban al Olteniei,
prilej cu care Muzeul Olteniei a

bãtut la Monetãria Naþionalã o
plachetã ºi o medalie spre a
imortaliza în metal acest
eveniment.

Placheta are, în câmp,
bustul cunoscut al voievodului
flancat de Casa Bãniei, la
stânga ºi sigiliul descris, la
dreapta ºi pe o eºarfã legenda:
„400 de ani de la începutul
domniei lui Mihai Viteazul”, cu
anii „1593 – 1601 – 1993”.

Medalia bãtutã cu acelaºi
prilej are pe avers statuia
ecvestrã a lui Mihai Viteazul,
care dominã Piaþa Prefecturii
din Craiova, încã o dovadã a
respectului craiovenilor, al
oltenilor adus Banului Olteniei ºi
apoi domn al Þãrii Româneºti.

Începând cu anul 1997,
Primãria Craiova în colaborare
cu Secþia Craiova a Societãþii
Numismatice Române au emis
aproape în fiecare an medalii ºi
plachete comemorând diverse
evenimente din istoria urbei.
Cu câteva excepþii, toate au pe
avers, în câmp, pe un scut de
tip francez, pe Sfântul Dumi-
tru, spre dreapta, cãlare ºi
lovind cu lancea un împãrat
pãgân cãzut la pãmânt. Scutul
este timbrat cu o coroanã
deschisã din care iese un
vultur cruciat. Câteva au pe
avers clãdirea centralã a

Primãriei, fosta Banca Comer-
þului pânã în anul 1948.

Astfel, în anul 2001, Primã-
ria Craiova cinsteºte memoria
voievodului prin baterea unei
medalii care are pe revers
reprodusã medalia de aur
emisã la 1600 cu legenda:
„Mihai Viteazul – Sufletul
neamului românesc”, piesã
distinsã cu diploma „Medalia
anului”. În seria medaliilor
craiovene privitoare la epoca
lui Mihai Viteazul se înscrie ºi
medalia care are pe revers
grupul statuar al „Fraþilor
Buzeºti”, bãtutã în 1982 cu
prilejul centenarului liceului cu
acelaºi nume din Craiova.

Mihai Viteazul a fost nu
numai un mare domn român,
realizator al celei dintâi Uniri a
þãrilor române, ci ºi un mare
erou al creºtinãtãþii, ce urmã-
rea eliberarea tuturor popoare-
lor ortodoxe din Peninsula
Balcanicã de sub jugul otoman.
Ca apãrãtor ºi erou al Creºtinã-
tãþii ar merita sã fie canonizat
de Biserica Ortodoxã Românã,
alãturi de ªtefan cel Mare
(1457-1504) ºi Constantin
Brâncoveanu (1688-1714).

PROF. ONORIU  STOICA,
PREªEDINTELE SECÞIEI

CRAIOVA A SOCIETÃÞII
NUMISMATICE ROMÂNE
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Elevii şi profesorii sunt chemaţi
la şcoală sâmbătă, 18 mai

Pentru ca miniva-
canţa dintre 1 mai şi
Paşte să nu fie între-
ruptă,  Minis terul
Educaţiei a progra-
mat ca zilele de 2 şi 3
mai să fie libere pen-
tru sectorul public,
astfel că elevii şi ca-
drele didactic e au
avut o vacanţă pre-
lungită.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj au decis ca ziua
de 3 mai să fie recuperată pe data de 18 mai, hotărârea fiind luată de
Consiliul de Administraţie al ISJ Dolj. Orele de curs neefectuate în 2 mai
au fost deja recuperate în avans pe 20 aprilie.

ALINA DRĂGHICI

Începe cea de-a doua etapă
a înscrierilor în învăţământul primar

Cea de a doua eta-
pă a înscrierilor în în-
văţământul primar în-
cepe astăzi şi se des-
făşoară până pe 17
mai. Aceasta este des-
tinată copiilor care nu
au fost cuprinş i într-
o unitate de învăţă-
mânt după prima eta-
pă de înscrieri,  lis ta
finală urmând să f ie
public ată pe 24 mai.
Lis tele c opiilor  în-

sc rişi în prima etapă au fost afişate pe data de 29 aprilie la sediul
fiecărei unităţi de învăţământ.  Potrivit Minis terului Educaţiei Naţio-
nale, în prima etapă a fost centralizat un număr de 163.743 cereri
pentru anul şcolar 2013-2014.

La nivelul judeţului Dolj, în prima etapă au fost validate toate cele
4.474 de cereri de înscriere, numărul claselor pregătitoare fiind supli-
mentat cu încă 13, după cum a precizat conducerea Inspectoratului Şcolar
Judeţean Dolj. Pentru cea de-a doua etapă de înscrieri în clasa pregăti-
toare, la nivelul judeţului nostru mai sunt disponibile 1.000 de locuri.

ALINA DRĂHICI

Competiţia Fulbright
Student, aproape de start

Deşi fiecare apariţie pe scenă a
artistului reprezintă o noutate pen-
tru public,  aces ta aducând prin
spec tacolele sale o abordare dife-
rită prin c onţinutul artistic şi mu-
zical, maestrul vorbelor cântate va
relua spec tacolul „Prim ăvara
Simfonic” din dorinţa de a le oferi

Tudor Gheorghe readuce „Primăvara Simfonic”
după 10 ani la Craiova Se  împlinesc 12 ani de când maestrul Tudor Gheorghe

le -a prezentat românilor un spectacol cu o încărcătură emo-
ţională aparte, o reprezentaţie  uimitoare ce a marcat des-
chiderea une i noi etape în viaţa ş i cariera sa: „Primăvara
Simfonic”. Pe 29 mai, ce le mai frumoase  poezii şi cântece
româneşti interpretate în cadrul acestui spectacol de ex-
cepţie vor fi readuse pe scena Teatrului Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova. Reprezentaţia face parte dintr-un
amplu turneu naţional, care include 12 oraşe, pe  21 mai, de
Sfinţii Constantin şi Elena, urmând a avea loc pe scena Sălii
Palatului din Bucureşti. Bilete le s-au pus deja în vânzare la
Agenţia TNC, la preţul unic de  85 de  le i.

„Primăvara Simfonic” ar putea fi considerat unul
dintre cele mai pasionante fenomene ale timpului muzical,
pornind de la exploatarea unor dimensiuni sonore noi şi
ajungând până la cercetarea neobosită a sonorităţilor
inconfundabile specifice stilului său unic, atât de greu de
descris în cuvinte şi de încadrat în limitele unui tipar.

tinerilor cu vârs te între 22 ş i 25
de ani, ce vin într-un număr foar-
te mare la spectac olele sale, posi-
bilitatea de a descoperi şi de a cu-
noaş te frumuseţea conc ertelor
simfonic e susţinute în vremea
când aceştia erau copii.

În ac ompaniamentul a pes te 80
de muzicieni desăvârşiţi, membri
activi ai Corului şi Orchestrei Sim-
fonice „Rapsodia”, Tudor Gheor-
ghe îşi continuă misiunea de a
transpune poezia română în cân-
tec sub c onducerea muzicală a di-
rijorului şi orchestratorului Marius
Hristescu. „Salcâmii”, „Noapte de
mai”, „Valţul rozelor”, „Note de
primăvară” şi „Dorul călător” sunt
doar câteva dintre melodiile care

vor răsuna din nou. „Resortul
care m-a împins mereu spre suc-
ces: marea poezie română” măr-
tu rise a m aes trul în  „Tudor
Gheorghe,  în umbra menestrelu-
lui”, autor Mircea Pospai.

Turneul naţional „Prim ăvara
Simfonic” se va desfăşura pe par-
cursul a două luni, mai şi iunie, timp
în care maestrul Tudor Gheorghe
va ajunge în 12 oraşe: Iaş i (14
mai), Galaţi (17 mai), Constanţa
(19 mai), Bucureşti (21 mai), Cra-
iova (29 mai), Ploieşti (30 mai),
Piteşti (31 mai) , Arad (2 iunie),
Timişoara (3 iunie), Oradea (5 iu-
nie), Cluj-Napoca (6 iunie) şi Râm-
nicu Vâlcea (10 iunie).

MAGDA BRATU

Studenţii şi absolvenţii Universităţii din
Craiova, care intenţionează să se înscrie în

competiţia Fulbright Student pentru burse de
studiu în Statele Unite ale Americii, mai au la
dispoziţie doar câteva zile. Înscrierile se vor
încheia pe 13 mai a.c. pentru anul academic

2014-2015.

Bursele Fulbright Student se
adresează absolvenţilor români cu
studii de licenţă sau de masterat
precum şi doctoranzilor. Aplicanţii
pot candida pentru burse de mas-
terat sau de cercetare în orice do-
meniu, cu excepţia medicinei cli-
nice. Aceştia trebuie să deţină o

Fulbright este cel mai important program de schimburi culturale,
ştiinţifice şi educaţionale desfăşurat de Statele Unite ale Americii. Co-
misia Fulbright Româno-Americană administrează acest program şi
acordă burse de studiu şi de cercetare pentru studenţi, profesori, cerce-
tători români şi americani.

diplomă de licenţă, să cu-
noască limba engleză si să
aibă cetăţenie română. Sunt
eligibili şi studenţii în an fi-
nal de studiu, care vor sus-
ţine examenul de lic enţă
până în septembrie 2013.

La înscrierea în concurs,

aplicanţii vor depune un formular
online (https://apply.embark.com/
student/fulbright/international/20/),
diploma de licenţă sau adeverinţă
de la facultate, foi matricole, îm-
preună cu traducerile acestora, şi
trei scrisori de recomandare. În pri-
mele etape ale competiţiei, diplo-
ma sau adeverinţa, foile matricole
şi traducerile acestora sunt accep-
tate ca documente scanate, încăr-
cate direct în aplicaţia de concurs.

Bursa acoperă costurile unui an
academic, în limitele bugetului alo-
cat, şi include transportul interna-
ţional, taxele de şcolarizare, asigu-
rare de sănătate, un stipendiu lu-
nar şi o alocaţie pentru cărţi şi ma-
teriale educaţionale. Finaliştii ro-
mâni nominalizaţi la bursele Ful-
bright Student vor beneficia de vou-
chere pentru susţinerea testelor.

ALINA DRĂGHICI
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Luni, 6 mai a.c., la vârsta de 94
de ani, a decedat, la Roma, cel care
a fost de ºapte ori preºedinte al
Consiliului de miniºtri între 1971
ºi 1992, de 20 de ori ministru ºi
contemporan cu ºapte papi:
Giulio Andreotti (foto). Figurã a
ex-democraþiei creºtine, senator pe
viaþã din 1991, gãsit nevinovat în
2003 de cãtre justiþie, dupã ce fu-
sese condamnat la 24 de ani de
închisoare pentru cã ar fi coman-

dat asasinarea, prin oamenii Ma-
fiei, în 1979, a jurnalistului „supã-
rãtor” Mino Pecarelli. Nãscut la 14
ianuarie 1919, „Inoxidabilul”, una
dintre poreclele sale, va fi priete-
nul papilor ºi cardinalilor, dar ºi al
unor persoane sulfuroase, precum
Michele Sindona, „bancherul lui
Dumnezeu”, mort dintr-o cafea cu
cianurã, Licio Gelli, mare maestru
al Lojei Masonice Secrete P2, sau
Roberto Calvi, omul de afaceri gã-

sit atârnat de un pod din Londra în
1982. Ministru de Interne, de Fi-
nanþe, la Apãrare, Industrie, Afa-
ceri Externe. A fost primul condu-
cãtor al primei Republici italiene
dupã cãderea lui Musolini, pânã la
naufragiul clasei politice în aface-
rea „mani pulite”, în 1992. Odatã
cu dispariþia lui Giulio Andreotti,
politician pentru toate anotimpuri-
le, care încarneazã o jumãtate de
secol de politicã italianã, atât de
secretã încât el însuºi a spus-o, cu
ironie, „dacã vrei sã pãstrezi un
secret nu-l împãrþi cu nimeni, nici
mãcar cu tine însuþi”, se întoarce
o paginã tulburãtoare de istorie.
Dupã rãpirea ºi asasinarea lideru-
lui democrat-creºtin Aldo Moro, de
cãtre „brigãzile roºii”, în 1978, lua-
rea ca ostatici a 450 de pasageri
de pe vasul „Achille Lauro”, în
Marea Mediteranã, în 1985, de
cãtre palestinianul Abu Abbas, care
a executat un american, atitudinea
senatorului a fost pusã mereu în
discuþie. De fiecare datã a reuºit
sã iese la liman fãrã a pierde pute-
rea, o putere de care n-a uzat, po-
trivit unei formule celebre pe care
o îndrepta cãtre detractorii sãi.

Succesul sãu s-a bazat pe o reþea
de relaþii bine þesute, în a cãror
componenþã centralã intra ºi Vati-
canul. Va fi prieten cu ºase papi,
mai ales cu Papa Pius al XII-lea ºi
Ioan Paul al II-lea, dar nu numai
atât. În sfera relaþiilor externe, va
fi apropiat de Henry Kissinger,
Rockefeller ºi George Bush. În
1978 va deveni primul ºef de gu-
vern susþinut de Enrico Berlingu-
er, liderul PCI (Partidul Comunist
Italian). Cu toate acestea, mereu
s-au insinuat relaþiile pe care le avea
cu Cosa Nostra, temuta Mafie si-
cilianã. În primãvara lui 1993, un
mare scandal a izbucnit, Giulio
Andreotti fiind legat de Mafia ºi,
pentru prima datã, „Inoxidabilul”
va face obiectul unui proces. Fu-
sese asasinat generalul Dallakesa,
în septembrie 1982, la Palermo, ºi
se mai aflaserã niºte detalii despre
captivitatea în mâinile „brigãzilor
roºii” a lui Aldo Moro. Se spune
cã ar fi murit împãcat, prin
curmarea crizei politice ºi valida-
rea unui guvern, care îi are în frunte
pe Enrico Letta ºi Angelino Alfa-
no. Se spune cã aceastã „combi-
nazione” are „ceva Andreotti”.

Italia: Giulio Andreotti, încarnareaItalia: Giulio Andreotti, încarnareaItalia: Giulio Andreotti, încarnareaItalia: Giulio Andreotti, încarnareaItalia: Giulio Andreotti, încarnarea
gloriei ºi mizeriei democrat-creºtinegloriei ºi mizeriei democrat-creºtinegloriei ºi mizeriei democrat-creºtinegloriei ºi mizeriei democrat-creºtinegloriei ºi mizeriei democrat-creºtine

Secretarul de stat american
John Kerry a sosit ieri la
Moscova, unde urma sã fie
primit de preºedintele Vladi-
mir Putin, într-un efort de
ameliorare a relaþiile dintre
cele douã þãri ºi pentru a face
sã progreseze dosarul sirian,
relateazã AFP ºi RIA Novosti.
La întrevederea cu liderul
rus, fost agent KGB, urmau a
fi abordate subiecte ca
situaþia din Siria, dosarul
nuclear al Coreei de Nord,
evoluþiile din Afganistan ºi
alte dosare bilaterale ºi
internaþionale, potrivit Depar-
tamentului de Stat. „Sunt
puþine ocazii când putem

Kerry, în vizitã la Moscova:
pe agendã problema Siriei

ºi scutul antirachetã
Preºedintele Republicii Moldo-

va, Nicolae Timofti, reia în aceas-
tã sãptãmânã consultãrile cu gru-
purile parlamentare în vederea
identificãrii unui candidat la func-
þia de prim-ministru, în contextul
unei situaþii politice tot mai dificile
la Chiºinãu. Sãptãmâna trecutã,
Timofti a discutat despre posibili-
tatea reluãrii consultãrilor cu lide-
rul Partidului Liberal Democrat
(PLDM), Vlad Filat, ºi cel al Par-
tidului Democrat (PDM), Marian
Lupu. Ambii politicieni s-au pro-
nunþat pentru reluarea consultãri-
lor ºi formarea unei majoritãþi par-
lamentare, iar Vlad Filat a anunþat
cã formaþiunea sa va propune un
candidat pentru funcþia de premier.

Preºedintele moldovean
reia consultãrile pentru

identificarea unui premier
vorbi direct cu preºedintele
Putin”, a spus un diplomat
american, cu puþin timp
înainte de plecarea lui John
Kerry de la Washington spre
Moscova, adãugând cã partea
rusã „a declarat clar cã este
dispusã sã vorbeascã despre
Siria, dar ºi despre multe alte
probleme”, printre care ºi
scutul antirachetã. Siria este
una din chestiunile divergente
între cele douã þãri, Rusia
fiind unul din ultimii susþinã-
tori ai regimului de la Da-
masc, cãruia îi livreazã arme,
în timp ce SUA reflectã la o
soluþie pentru a furniza arme
cãtre rebelii sirieni.

Aceste discuþii au avut însã loc
înainte ca deputaþii PLDM ºi co-
muniºti sã voteze împreunã mai
multe legi controversate, printre
care modificarea sistemului elec-
toral ºi majorarea pragului de elec-
toral pentru accedere în parlament
de la 4% la 6%. În situaþia actualã,
unii analiºti de la Chiºinãu susþin cã
o nouã coaliþie între partidele care
au format anterior Alianþa pentru
Integrare Europeanã este aproape
imposibilã, iar riscul alegerilor anti-
cipate, practic inevitabil. Între timp,
Republica Moldova este condusã
de un guvern provizoriu, iar parla-
mentul nu are preºedinte, existând
ºi suspiciuni în privinþa legalitãþii
funcþionãrii acestui organism.

UE intenþioneazã sã extindã perioada în care
emigranþii pot primi ajutoare de ºomaj din par-
tea þãrii de origine, potrivit unor planuri discu-
tate la Bruxelles, în eforturile de a calma îngri-
jorãrile privind „turismul pentru beneficii so-
ciale”. Ajutoarele de ºomaj plãtite de þara de
origine unui cetãþean care îºi cautã un loc de
muncã într-un alt stat membru ar putea fi ex-
tinse de la trei luni (perioada obligatorie din pre-
zent) la cel puþin ºase luni, potrivit unei propu-
neri ce urmeazã sã fie dezvãluitã mâine de co-
misarul european pentru Justiþie, Viviane Re-
ding (foto). În medie, un imigrant are nevoie
de aproximativ 16 luni pentru a-ºi gãsi un loc
de muncã, relateazã „Financial Times”. Propu-
nerea, consultatã de publicaþia amintitã, are ca
scop sã încurajeze libertatea de miºcare a lu-

UE vrea sã prelungeascã ajutorul de ºomaj
acordat emigranþilor de þara de origine

crãtorilor în cadrul UE. Marea Britanie, Ger-
mania, Austria ºi Olanda au trimis o scrisoare
Comisiei Europene în care cer revizuirea direc-
tivei privind libertatea de miºcarea, în
timp ce îngrijorãrile cresc în privinþa
impactului pe care imigraþia în cadrul
UE îl are asupra sistemului de ajutoare
sociale. Recomandarea UE va fi fãcu-
tã în cadrul unui pachet mai extins de
iniþiative, care au ca scop extinderea
drepturilor cetãþenilor europeni ºi eli-
minarea barierelor în exercitarea lor.
Astfel, au fost fãcute 12 propuneri
dupã un an întreg de consultãri, incu-
siv un sondaj efectuat pe un eºantion
format din 12.000 de persoane. Între
altele, Comisia va recomanda în pro-

punerile sale ca statele membre sã le permitã
cetãþenilor sã îºi pãstreze dreptul de vot în þara
de origine dacã s-au mutat peste hotare.

AQMI ameninþã interesele
franceze

Abou Obeida Youssef Al-
Annabi, ºef al Al-Qaeda în
Magrebul Islamic, AQMI, a
cerut atacarea intereselor
franceze „peste tot în lume”,
într-o înregistrare video.
Denunþând escaladarea
ameninþãrii franceze contra
musulmanilor din Mali, Abou
Obeida Youssef Al-Annabi a
cerut musulmanilor din
întreaga lume sã atace
interesele franceze.

Funcþionarii europeni,
în grevã

Cei aproximativ 3.500 de
funcþionari din cadrul Consi-
liului Uniunii Europene s-au
aflat în grevã, ieri, la îndem-
nul Uniunii Sindicale, cel
mai mare sindicat al funcþio-
narilor publici europeni,
pentru a-ºi apãra puterea de
cumpãrare. Potrivit sindica-
tului, dacã statele membre ale
UE continuã politica de
austeritate, funcþionarii
europeni riscã sã piardã 60%
din puterea de cumpãrare în
cursul urmãtorilor 15 ani.
Funcþionarii denunþã, de
asemenea, proiectul de
ridicare a vârstei de pensio-
nare de la 63 la 67 de ani.
Îndemnul la grevã vizeazã
doar Consiliul, instituþia
reprezentând statele membre
UE.  Funcþionarii europeni
care lucreazã la Comisia
Europeanã (CE), la Parla-
mentul European (PE) ºi în
alte instituþii europene nu au
participat la aceastã acþiune.

Iranul avertizeazã împotriva
unor acte provocatoare

Iranul a avertizat, ieri,
împotriva unor „acte provo-
catoare” în Golful Persic,
unde, în aceastã sãptãmânã,
au început manevre navale la
care participã 41 de þãri, sub
egida Flotei a 5-a americane,
stabilite în Bahrain. „Stabili-
tatea ºi securitatea în Golful
Persic sunt foarte importante
pentru noi (..) Noi suprave-
ghem toate acþiunile ºi cerem
tuturor þãrilor prezente în
regiune sã evite acte provoca-
toare”, a declarat Ramin
Mehmanparast, un purtãtor
de cuvânt al Ministerului de
Externe, în timpul unei
conferinþe de presã sãptãmâ-
nale. Exerciþiile, care se vor
desfãºura pânã la 30 mai,
„sunt cele mai largi manevre
de acest tip în regiune”, a
subliniat Flota a 5-a luni,
într-un comunicat. La rândul
sãu, Teheranul a început, tot
ieri, „exerciþii de deminare la
est de Strâmtoarea Ormuz, în
Marea Oman”, utilizând un
nou sistem de deminare, a
anunþat agenþia Fars.
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Anunþul tãu!
P.F. Florica Costinel anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãtii de
obþinere a autorizaþiei de mediu privind
activitatea Vopsitorie auto ce se desfã-
ºoarã în com. Þuglui, Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra me-
diului pot si consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, zil-
nic între orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la date de 23.05.2013.

CERERI SERVICIU
Solicit angajare, se-
cretariat, administra-
þie. Telefon: 0763/
17.23.63.
Absolvent al Facultã-
þii de Ingineria Mediu-
lui în Horticulturã, cu
experienþã în dome-
niul vânzãrii de mate-
riale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Tele-
fon: 0351/802.028.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
FAMILIE serioasã cã-
utam bonã internã
pentru Canada, pentru
o perioada de minim 6
luni, pentru îngrijirea
unui bãiat de 5 ani. Tel.
0763.663.193.
Caut restaurator mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie. Te-
lefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF VIN-
DE ÞIGLÃ METALICÃ
LA PREÞ DE PRODU-
CÃTOR, 5,5 EURO/
MP. MONTÃM ÞIGLÃ
METALICÃ TIP LIN-
DAB, JGHEABURI ªI
BURLANE REPARA-
ÞII ACOPERIªURI +
PLACÃRI POLISTI-
REN, DULGHERIE.
OFERIM CERTIFICAT
DE GARANÞIE, PREÞ
AVANTAJOS. EXE-
CUTÃM ORICE FEL
DE LUCRÃRI LA
CASE. DISCOUNT
1 0 % . T E L E F O N :
0740/519.461; 0762/
014.352.
Confecþionãm rame ºi
stupi. Telefon: 0728/
571.069.
EXECUTÃM dulghe-
rii, învelitor toate ti-
purile de tablã, cu-
rãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon:
0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.

Societate de contabi-
litate presteazã servi-
cii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist ma-
rochinãrie. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil.
Telefon: 0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.

Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0722/431.895;
0767/761.131.
Vând apartament 2
camere, Brazda lui
Novac. Telefon: 0762/
307.962.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Slatina, zona
ACR, parter, cu toate
dotãrile, preþ negocia-
bil. Telefon: 0762/
620.432.

Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lân-
gã Craiova. Telefon:
0766/483.542.
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Angajãm personal restaurant.
Interviurile vor avea loc
vineri, 10.05.2013, între
orele 15-17 ºi sâmbãtã,

11.05.2013, între orele 11-13,
la adresa: str. Pãrului,
nr. 8, Craiova. Pentru
informaþii suplimentare,

sunaþi la numãrul de telefon:
0756196631

(între orele 9-16)

Primãria Comunei Orodel
– judeþul Dolj

organizeazã concurs
de recrutare pentru

ocuparea funcþiei publice
de execuþie temporar
vacantã de inspector,

clasa I, grad professional
superior în data de

22.05.2013 ora 10,00.
Relaþii suplimentare se

pot obþine la sedul
Primãriei Orodel –

judeþul Dolj sau la nr.
telefon 0251/367.538.

CASE
VÂND casã Þuglui +
teren. Telefon: 0251/
339.441.
VÂND casã, Roma-
neºti. Telefon: 0747/
760.885.
Vând casã + teren
1329 mp, comuna
Malu Mic, în spatele
ºcolii. Telefon: 0764/
049.616.
Vând sau schimb casã
parter + etaj comuna
Pleniþa, pretabil firmã
cu apartament Craio-
va sau Bucureºti. Ofer
diferenþa. Telefon:
0741/178.132.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi curte 38 ari, în
Þigleºti, Valea Stan-
ciului. Telefon: 0721/
502.003.
Vând proprietate Câr-
cea-Viaduct, locaþie
deosebitã. Telefon:
0721/995.405.
Vilã Braniºte Mãnãs-
tire. Telefon: 0762/
638.632.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere
cu puþ american ºi
4000 mp, pomi, în Li-
vezi, com. Podari. Te-
lefon: 0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructi-
feri, viþã-de-vie. Tele-
fon: 0768/710.866.

Vând casã cu etaj,
pod, subsol, construc-
þie solidã, zonã centra-
lã, Agronomie, 6 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, te-
ren 462 m2, garaj. Te-
lefon: 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.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5
camere, baie cu boi-
ler electric, curte
mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã
construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0760/295.905.

TERENURI
VÂND teren Munteni-
lor, Hanul Doctorului,
1000 mp. Telefon:
0766/520.626.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova cu pomi, vie,
cadastru fãcut. Even-
tual cedez 4300 mp
teren extravilan pen-
tru reparaþii casã+a-
nexe. Telefon: 0727/
884.205.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între
case, cu casã la þarã
în comunele învecina-
te sau vând. Telefon:
0763/616.711.

Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.765.
Vând 2 ha pãdure co-
muna Borãscu, judeþul
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând 1500 mp în Bãi-
le Govora, “Belvede-
re”, împrejmuit, lângã
pãdure, toate utilitãþile
instalate. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
VÂND teren agricol co-
masat. Relaþii telefon:
0728/048.066.
Vând teren Albeºti,
intravilan. Telefon:
0762/090.223; 0746/
068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor), negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fa-
bricaþie 2008, 39000
km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, du-
blã axã, capacitate
6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte vari-
ante. Telefon: 0748/
99.55.94.
Vând Volkswagen
Golf VI culoare alb,
an fabricaþie 2010,
km 10.000, preþ
8.500 euro. Telefon:
0744/391.195; 0351/
429.196.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabrica-
þie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari pu-
ieþi de pruni, 2 lei bu-
cata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Fran-
þa, cu cadru genþi io-
nox, cauciucuri noi,
Cehia schimbãtor în
torpedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.

Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia
ºi cãrãmidã. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând mobilier aparta-
ment: dormitor (pat
matrimonial, douã
noptiere, ºifonier trei
uºi, comodã, oglindã),
douã camere tineret,
mobilier bucãtãrie, bi-
bliotecã, canapea trei
piese. Stare bunã, preþ
negociabil. Telefon:
0745/780.055.
Vând þuicã de 40 gra-
de. Telefon: 0745/
751.558.
Vând jaluzele vertica-
le pentru sufragerie,
culoare portocaliu,
preþ foarte bun. Tele-
fon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.

Vând frigider Electro-
star, combinã muzica-
lã CMS 205, piese Da-
cia noi, piei bovinã ar-
gãsite, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã
albã – faianþã micã
roz, negociabil. Tele-
fon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spã-
lat, televizor color, fri-
gider clasa A. Telefon:
0742/884.839; 0351/
463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz
pentru voiaj, arcuri spi-
rale pentru suspensii
dublurã la Mercedes
190D, de epocã. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând masã lemn ma-
siv – ext.12 persoane,
fotolii sculptate gen jilþ;
dozator bere + tub
CO2, frigidere, scaun
ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom,
aparat telefon-fax. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând cositoare rotati-
vã 1,90 lãþime ºi plug
PP2 pentru tractor U
45. Telefon: 0757/
624.843.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde

sãmânþã de 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

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

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

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

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând cadru metallic
pentru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã
cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând set 16 piese
pentru gãtit etajat,
economic, rapid,
fãrã ulei. Cadou nun-
tã deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând 100 baniþe
grâu nou, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând grâu nou, co-
muna Terpeziþa, 1
leu/kg. Telefon: 0760/
191.641.
Butelii aragaz, douã
focuri pentru voiaj. Ar-
curi spirale suspensii
autoturism Mercedes
190D, 1966. Telefon:
0251/598.518.
Vând canistrã alu-
miniu 20 l itr i, an-
samblu ax volan cu
pedal iere º i  con-
tact cu cheie Dacia
1310 nou, arzãtor
încãlz i re la  gaze
sau butelie, arzã-
toare gaze sobã,
reductor  tub ox i -
gen. Telefon: 0251/
427.583.

Vând covor persan
3,5/2,5 grena – 60
lei; pãlãrie fetru nr.
55 nouã – 60 lei; te-
lefon fix cu numere –
25 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0351/447.472;
0764/060.657.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea,
ºifonier, vitrinã, bufet,
aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând cãmãºi naþio-
nale. Telefon: 0351/
459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la
4 gãuri pt. Opel Astra
F Caravan, montate
cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14.
Preþ 100 lei/buc. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã
interior, telescop spa-
te pt. Opel Astra F Ca-
ravan ºi 2 oglinzi ex-
terioare, 1 interior pt.
Dacia 1300. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/517.023.

Ozonator: purificã ae-
rul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri,
frigider. Telefon: 0724/
512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vaillant
26 kw, membranã, apã
caldã, defectã. Tele-
fon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Tele-
fon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu
þeavã ºi butoi galvani-
zat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.

Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3 canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifoni-
er, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãl-
zitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din
piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neocla-
sic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diametru
38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor
Dacia 1100 nouã. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.

Vând mobilã sufrage-
rie lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi sta-
tice, icoane ulei ºi foi-
þã aur, convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri
155X13 cu jantã, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri
cu butelie, alternator
12V nou, delcou  mo-
tor Dacia nou. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi roºu.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

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

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet
sau Diamant. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr polizor mic
pentru ascuþit lucruri
fine, poate sã fie ºi cu
motor de maºinã de
spãlat. Telefon: 0766/
304.708.
Cumpãr convenabil
baterie maºinã 12V x
55 AH, ROMBAT sau
MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL, 70-80
MP. TELEFON: 0729/
033.903.

Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr dormitor
sculptat, canapea, fo-
tolii mãsuþã hol. Tele-
fon: 0761/824.947.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sã-
bii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã,
condiþii casã, toate
utilitãþile, preþ avan-
tajos. Telefon: 0746/
657.647.
ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costu-
rile întreþinerii. Telefon:
0760/428.582.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã
– Brazdã în blocurile
G4, G5, sau G6. Tele-
fon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de
apartament decoman-
dat, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/267.631.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.

Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobi-
lat, liniºte ºi igienã de-
plinã, microcentralã,
aer condiþionat. Tele-
fon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mo-
bilatã ºi utilatã. Tele-
fon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 camere,
2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot con-
fortul, 250 euro. Rog
seriozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã
bulevardul „1 Mai”. Te-
lefon: 0785/886.507.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medici-
nã. Telefon: 0770/
300.327.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691.

MATRIMONIALE
Intelectual craiovean
cu vilã, pensionar, sã-
nãtos, altruist, caut par-
tenerã compatibilã. Te-
lefon: 0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, ne-
fumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice,
caut doamnã serioasã,
fãrã obligaþii, apropiatã
de vârstã. Telefon:
0740/895.691.
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
recuperare teren agricol.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

Profesor universitar
pensionar, doresc, con-
tra retribuþie, doamnã
pentru companie ºi în-
grijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu do-
cumente pe numele
Covei Horea. Gãsitoru-
lui ofer  recompensã.
Telefon: 0764/292.916.

DECESE
Lacrimi, flori, o rugã-
ciune ºi un gând
pios pentru cel care
a fost IOAN STOVI-
CEK. Slujba de în-
mormântare va avea
loc la biserica “Sfân-
tul Nicolae” (Beliva-
ca), Amaradia, în
data de joi, 9 mai
2013, la ora 11.00.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace !

CONDOLEANÞE
FILIALA DOLJ A
ASOCIAÞIEI NAÞI-
ONALE A CADRE-
LOR MILITARE ÎN
REZERVÃ ªI ÎN RE-
TRAGERE DIN
M.A.I. REGRETÃ
DECESUL CELUI
CARE A FOST COL
(R) TUDOR VASI-
LE, POLIÞIST CRI-

MINALIST DE EX-
CEPÞIE, OM DE
MARE SENSIBILI-
TATE, BUN COLEG
ªI PRIETEN. CON-
DOLEANÞE FAMI-
LIEI ÎNDOLATE!
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Favoritele s-au impus în startul play-off-ului
Calafatul îºi menþine avantajul

de 5 puncte faþã de Podari dupã
prima rundã din play-off-ul Ligii
a IV-a Dolj. Aºa cum s-a întâm-
plat ºi în ultima etapã a sezonului
regulat, Prometeu nu a opus
rezistenþã prea mare în faþa
Calafatului, care a câºtigat la
pas, de aceastã datã pe teren
propriu. La Podari s-a repetat
meciul de acum douã sãptãmâni,
iar scorul a fost doar puþin
diferit, 3-1 faþã de 2-1. Golurile
echipei lui Victor Naicu au fost
reuºite de Boroiban, Niþã ºi
Preda, în timp ce pentru oaspeþi
a punctat Rãducanu, tocmai
jucãtorul acuzat de Iºalniþa cã nu
a fost folosit corect de trupa lui
Gigi Ciurea în acest sezon. Cum
Prometeul ieºise din start din
cãrþi pentru accederea în baraj,

Seria a III-a
Unirea Tâmbureºti - Viitorul Bratovoieºti 2-1
Sporting Leu - Unirea Amãrãºtii de Jos 5-0
Fulgerul Mârºani - Inter Secui 4-1
Victoria Cãlãraºi - Ajax Dobroteºti 4-1
UT Dãbuleni - Victoria Celaru 0-4
Progresul Castranova - Olimpia Badoºi 5-2
Sporting Rojiºte - Progresul Amãrãºtii de Sus 0-4
Clasament

1. Victoria Celaru 21 18 0 3 78-21 54
2. UT Dãbuleni 21 13 2 6 60-38 41
3. Amãrãºtii de Sus 21 11 4 6 45-47 37
4. Sporting Rojiºte 21 11 2 8 48-32 35
5. Unirea Tâmbureºti 21 10 4 7 43-36 34
6. Fulgerul Mârºani 21 10 3 8 56-41 33
7. Prog. Castranova 21 9 4 8 39-29 31
8. Sporting Leu 21 8 6 7 43-39 30
9. Viit. Bratovoieºti 21 9 2 10 44-43 29
10. Inter Secui 21 9 1 11 49-40 28
11. Vict. Cãlãraºi 21 7 3 11 39-60 24
12. Ajax Dobroteºti 21 5 4 12 34-51 19
13. Olimpia Badoºi 21 4 4 13 23-62 16
14. Amãrãºtii de Jos 21 2 3 16 22-83 9

Liga a V-a Dolj, etapa a 22-a
Seria I

Recolta Urzicuþa - Viitorul Ciupercenii Noi 4-3
Sic Pan Unirea - Fulgerul Maglavit 3-1
Avântul Verbiþa - SC Poiana Mare 2-1
Flacãra Moþãþei - Recolta Lipovu 3-0
Vânãtorul Desa - Agrifarm Întorsura 1-0
Recolta Galicea Mare - Avântul Rast 4-1
Victoria Pleniþa a stat.
Clasament

1. Vânãtorul Desa 20 16 2 2 78-17 50
2. Sic Pan Unirea 19 15 3 1 86-26 48
3. Flacãra Moþãþei 20 12 4 4 43-35 40
4. SC Poiana Mare 21 11 4 6 58-35 37
5. Recolta Urzicuþa 20 10 2 8 43-49 32
6. Ciupercenii Noi 21 9 4 8 57-46 31
7. Fulgerul Maglavit 21 9 2 10 39-46 29
8. Agrifarm Întorsura 20 7 5 8 45-40 26
9. Avântul Verbiþa 20 7 4 9 40-43 25
10. Victoria Pleniþa 20 8 0 12 44-50 24
11. Galicea Mare 19 7 2 10 46-53 23
12. Avântul Rast 20 5 2 13 25-55 17
13. Recolta Lipovu 21 1 1 19 12-101 4

Seria a II-a
Avântul Þuglui - Atletico Craiova 4-2
FEFS Craiova - Avocaþii Craiova 0-3
ªtiinþa Malu Mare - Jiul Breasta 1-3
Standard ªimnic - AS Goieºti 2-3
Unirea Braloºtiþa - Viitorul Craiova 5-1
Viitorul Coºoveni - Jiul Bucovãþ 5-0
Voinþa Belcin a stat.
Clasament

1. Avocaþii Craiova 19 16 1 2 68-17 49
2. Viitorul Craiova 20 13 2 5 46-28 41
3. Voinþa Belcin 19 11 6 2 52-33 39
4. AS Goieºti 20 11 4 5 60-36 37
5. Jiul Breasta 21 11 1 9 45-31 34
6. Avântul Þuglui 21 11 1 9 50-54 34
7. Viitorul Coºoveni 20 10 3 7 56-45 33
8. Unirea Braloºtiþa 20 10 3 7 50-35 33
9. ªtiinþa Malu Mare 21 9 6 6 36-37 33
10. Standard ªimnic 21 7 4 10 37-44 25
11. Jiul Bucovãþ 20 5 1 14 40-62 16
12. Atletico Craiova 20 2 0 18 15-77 6
13. FEFS Craiova 21 1 0 20 13-60 3

Liga I – etapa a 29-a
Gaz Metan – Ceahlãul 3-1

Au marcat: Avram 35, Bawab 45, Breeveld 72 / Golubovici 4.
Steaua – Pandurii 2-0

Au marcat: Rusescu 12, Szukala 42.
Gloria Bistriþa – Dinamo 1-2

Au marcat: Enescu 21 / Alexe 26, 74 – ambele din pen.
FC Braºov – Rapid 2-0

Au marcat: Buga 8, Batin 90.
Astra Giurgiu – Oþelul 0-0

CS Turnu Severin – Petrolul 2-2
Au marcat: Joel Thomas 33, D. Stoica 87 / Bokila 8, Hamza 73.

„U” Cluj – FC Vaslui 2-1
Au marcat: Buleicã 34, Nicola 38 / Sânmãrtean 70.

Viitorul Constanþa – CFR Cluj 0-2
Au marcat: Deac 51, S. Buº 77.

Concordia  – CSMS Iaºi 1-1
Au marcat: Purece 34 / H. Moutinho 47.

Etapa a 30-a
Meciurile Dinamo – Ceahlãul, FC Vaslui – Gaz Metan ºi Gloria Bistriþa –

Steaua s-au jucat asearã.
Astãzi
Oþelul – „U” Cluj – ora 18 (Digisport 1)
CSMS Iaºi – Astra Giurgiu – ora 19 (Digisport 1)
Petrolul – FC Braºov – ora 20.30 (Digisport 1)
Mâine
CFR Cluj – CS Turnu Severin – ora 17 (Digisport 1)
Rapid – Concordia Chiajna – ora 19 (Dolcesport 1)
Pandurii – Viitorul Constanþa – ora 21.30 (Digisport 1)

Cupa Ligii –
prima etapã

Dunãrea Bechet – Recolta Ostroveni 2-1

Avântul Pieleºti – Amaradia Melineºti 0-5

FC Leamna – Dinamyk Craiova 5-1

ªcoala de Fotbal GP – Progresul Segarcea 6-7

Play-off Liga a IV-a Dolj,
prima etapã:

Dunãrea Calafat – Prometeu 5-2
AS Podari – CSO Filiaºi 3-1

Etapa a 2-a (sâmbãtã, ora 11)
CSO Filiaºi – Dunãrea Calafat
Prometeu Craiova – AS Podari

Filiaºiul are doar ºansa victoriei
acasã cu Calafatul, în etapa a
doua, pentru a nu ajunge în
postura de arbitrã a luptei la vârf.

Podariul mizeazã pe o surprizã a
Filiaºiului, pentru ca apoi sã-i
rezolve în mod direct, în dublã
manºã, duelul cu liderul.

Clasament
1. Calafat 7 5 1 1 13-4 16
2. AS Podari 7 3 2 2 8-7 11
3. Filiaºi 7 2 2 3 8-11 8
4. Prometeu 7 1 1 5 7-14 4

Liga a VI-a Dolj – etapa a 21-a
Seria I

Eruga Siliºtea Crucii - Voinþa Caraula  2-3
Victoria Basarabi - Avântul Giubega  3-3
Tractorul Cetate - Viitorul Dobridor  7-3
Viitorul Vârtop - Recolta Seaca de Câmp  5-1
Progresul Ciupercenii Vechi - Voinþa Radovan  4-1
Dunãrea Negoi - Juventus Piscu Vechi  3-0
Unirea Vela - Gloria Catane 5-1
Clasament

1. Victoria Basarabi 20 16 2 2 88-31 50
2. Unirea Vela 20 14 1 5 59-36 43
3. Tractorul Cetate 20 14 1 5 92-35 43
4. Voinþa Caraula 20 12 2 6 61-36 38
5. Viitorul Vârtop 20 12 1 7 81-62 37
6. Dunãrea Negoi 20 10 2 8 61-58 32
7. Avântul Giubega 20 9 2 9 52-56 29
8. Gloria Catane 20 7 5 8 44-48 26
9. Voinþa Radovan 20 7 2 11 42-66 23
10. Juve Piscu Vechi 20 7 2 11 53-63 23
11. Viitorul Dobridor 20 6 4 10 39-59 22
12. Ciupercenii Vechi 20 5 1 14 39-86 16
13. Siliºtea Crucii 20 4 0 16 43-80 12
14. Seaca de Câmp 20 3 3 14 43-81 12

Seria a II-a
Triumf Bârca - Unirea Goicea 2-1
Deznãþuiul Giurgiþa - Progresul Cerãt 1-3
Recolta Cioroiaºi - Tricolorul Sadova 3-4
Avântul Dobreºti - Dunãrea Bistreþ 3-2
Viitorul Mãceºu de Sus - Viitorul Valea Stanciului 8-0
ªtiinþa Calopãr - Dunãrea Gighera 3-5
Progresul Drãnic - Recolta Mãceºu de Jos 3-3
Clasament

1. Triumf Bârca 20 15 3 2 48-17 48
2. Mãceºu de Sus 20 15 1 4 83-23 46
3. Unirea Goicea 20 11 5 4 63-32 38
4. Deznãþ. Giurgiþa 20 12 1 7 63-39 37
5. Mãceºu de Jos 19 11 4 4 49-22 37
6. Progresul Cerãt 20 9 6 5 47-39 33
7. Avântul Dobreºti 20 9 2 9 40-38 29
8. Tricolorul Sadova 20 8 2 10 39-55 26
9. Dunãrea Gighera 19 7 5 7 43-40 26
10. Valea Stanciului 20 7 3 10 39-55 24
11. ªtiinþa Calopãr 20 6 2 12 28-50 20
12. Dunãrea Bistreþ 20 6 1 13 26-46 19
13. Progresul Drãnic 20 3 2 15 21-54 11
14. Recolta Cioroiaºi 20 0 3 17 22-101 3

Seria a IV-a
Viitorul Brãdeºti - Sporting Seaca de Pãdure 3-0
Jiul Mihãiþa - FC Schitu 4-1
Gaz Beton Filiaºi - Vulturul Cernãteºti 4-2
Sportul Fratoºtiþa - Voinþa Raznic 0-3
Viitorul Valea Fântânilor - AS Greceºti 5-0
Sportul Carpen - AS Scãeºti 5-4
Voinþa Argetoaia a stat.
Clasament

1. Vulturul Cernãteºti 18 15 2 1 58-15 47
2. Jiul Mihãiþa 19 15 0 4 53-25 45
3. Voinþa Raznic 19 14 1 4 48-26 43
4. Gaz Beton Filiaºi 18 12 2 4 45-17 38
5. Valea Fântânilor 19 10 4 5 46-27 34
6. AS Scãeºti 19 9 1 9 39-36 28
7. FC Schitu 18 7 3 8 37-41 24
8. Voinþa Argetoaia 18 7 0 11 38-53 21
9. AS Greceºti 19 6 0 13 26-56 18
10. Viitorul Brãdeºti 18 5 1 12 25-38 16
11. Sportul Carpen 18 5 0 13 22-49 15
12. Sportul Fratoºtiþa 18 4 1 13 29-53 13
13. Seaca de Pãdure 17 2 1 14 20-50 7

Seria a III-a
Torentul Secui - Luceafãrul Popânzãleºti 6-2
Rapid Potmelþu - ªtiinþa Teasc 8-4
Energia Radomir - Voinþa Puþuri 3-1
Viitorul II Cârcea - Atletico Zãnoaga 0-2
Progresul Mischii - Unirea Câmpeni 3-1
Avântul Daneþi - Unirea Dioºti 3-2
Flacãra Drãgoteºti - AS Gherceºti nu s-a jucat
Clasament

1. Energia Radomir 20 16 2 2 53-25 50
2. Viitorul II Cârcea 20 15 2 3 75-21 47
3. AS Gherceºti 19 13 2 4 59-26 41
4. Progresul Mischii 20 12 2 6 54-33 38
5. Atletico Zãnoaga 20 12 1 7 47-40 37
6. Rapid Potmelþu 20 10 5 5 60-39 35
7. Avântul Daneþi 20 8 3 9 44-59 27
8. Luc. Popânzãleºti 20 7 3 10 39-55 24
9. Unirea Dioºti 20 7 2 11 52-62 23
10. Torentul Secui 20 6 2 12 30-56 20
11. Voinþa Puþuri 20 5 4 11 24-35 19
12. Fl. Drãgoteºti 19 3 6 10 31-50 15
13. Unirea Câmpeni 20 3 2 15 25-55 11
14. ªtiinþa Teasc 20 2 4 14 30-70 10

CLASAMENT

1. Steaua 29 21 6 2 64-23 69
3. Pandurii 29 16 5 8 46-37 53
2. Petrolul 29 14 11 4 47-25 53
5. Astra 29 15 6 8 54-30 51
4. Dinamo 29 15 7 7 43-30 52
6. Vaslui 29 12 9 8 40-31 45
7. FC Braºov 29 12 8 9 39-38 44
8. Rapid 29 12 8 9 29-27 44
9. CFR Cluj 29 11 10 8 48-31 43
10. Mediaº 29 11 7 11 36-41 40
11. Oþelul 29 9 10 10 33-35 37
12. „U” Cluj 29 8 8 13 30-45 32
13. Ceahlãul 29 8 6 15 37-51 30
14. Viitorul 29 5 12 12 31-45 27
15. Concordia 29 6 9 14 24-45 27
16. Severin 29 5 9 15 27-39 24
17. Iaºi 29 6 5 18 28-43 23
18. Bistriþa 29 3 8 18 19-59 17
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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)

Ar putea deveni coleg cu Pantilimon!

Ştefan Radu,
dorit de City

Presa din Italia a scris, ieri, că fundaşul român al lui
Lazio Roma, Ştefan Radu, ar putea primi curând o ofer-
tă din partea englezilor de la Manchester City, echipă la
care evoluază şi goalkeeper-ul Costel Pantilimon.

“Fundaşul român a fos t întotdeauna unul dintre
preferaţii lui Roberto Mancini, care a ins is tat să-l ia
şi pe vremea c ând antrena pe Inter”, a notat calcio-
mercato.com.

Interesul celor de la City a fost confirmat de Victor
Becali, impresarul lui Radu:

“Avem o relaţie foarte bună cu şefii lui Manc hester
City, am disc utat şi despre Ştefan Radu. E aprec iat de
antrenor şi de întregul staff tehnic. Ei ar intenţiona
să-l folosească în centrul defensivei, alături de Nasta-
sici. E clar că oferta ar trebui să fie una importantă.
Lotito îl evaluează la 16-17 milioane de euro. Doar în
ac este condiţii putem vorbi. În ac est moment Radu e
om de bază la Lazio”.

Pe “Olimpico” din 2008, Ştefan Radu mai are con-
tract cu gruparea capitolină până în 2016.

SERIE A – ETAPA A 36-A
Astăzi: Pescara – Milan, Sampdoria – Catania, Siena – Fiorentina,

Torino – Genoa, Atalanta – Juventus, Inter – Lazio, Bologna – Napoli,
Cagliari – Parma, Palermo – Udinese;

Aseară, după închiderea ediţiei: Roma – Chievo.
1. Juventus 83 11. Cagliari 43
2. Napoli 72 12. Bologna 40
3. Milan 65 13. Chievo 40
4. Fiorentina 61 14. Atalanta 39
5. Roma 58 15. Sampd. 38
6. Udinese 57 16. Torino 36
7. Lazio 55 17. Genoa 35
8. Inter 53 18. Palermo 32
9. Catania 51 19. Siena 30
10. Parma 43 20. Pescara 22

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 35-A

Astăzi, meciuri în devans: Celta – Atletico, Real M. – Malaga.
1. Barcelona 88 11. Espan. 43
2. Real M. 77 12. Levante 41
3. Atletico 69 13. Vallad. 40
4. Sociedad 58 14. Bilbao 38
5. Valencia 56 15. Granada 35
6. Malaga 53 16. Osasuna 33
7. Betis 49 17. Zarag. 33
8. Getafe 47 18. Deport. 32
9. Sevilla 46 19. Celta 31
10. Rayo 46 20. Mallorca 29

PREMIER LEAGUE –
RESTANŢE

Astăzi: Chelsea – Tottenham;
Aseară, după închiderea ediţiei: Man. City – West Brom, Wigan –

Swansea.
1. United 85 11. Stoke 41
2. City* 72 12. Fulham 40
3. Chelsea* 68 13. A.Villa 40
4. Arsenal 67 14. South. 39
5. Tottenh.* 65 15. Sunderl. 38
6. Everton 60 16. Norwich 38
7. Liverpool 55 17. Newcas. 38
8. West B.* 48 18. Wigan* 35
9. Swansea*43 19. Reading 28
10. West H. 43 20. QPR 25
(*) – un meci mai puţin.
Din campionatul englez s-au scurs 36 de etape.

CUPA FRANŢEI – SEMIFINALE –
O SINGURĂ MANŞĂ

Astăzi: Evian – Lorient;
Aseară, după închiderea ediţiei: Troyes – Bordeaux.

Formaţia maghiară ETO Gyor a luat o opţiune
extrem de serioasă pentru  a-şi trece în palmares
prima Ligă a Campionilor din istorie, după ce s-a
impus, duminică seară, cu 24-21, în manşa tur a
finalei competiţiei, pe terenul norvegiencelor de la
Larvik HK.

Deşi pornea drept mare favorită graţie celor două
victorii la scor realizate în grupele principale, de
fiecare dată la şase goluri, adversara Oltchimului
din semifinale n-a avut deloc un meci uşor contra
scandinavelor, Blanco, Sulland sau Riegelhuth
dovedindu-se de neoprit în debut (6-4, min.13).
Dar Gyor, cu Radicevici şi Loke în mare formă, a
revenit imediat şi a întors rezultatul (7-9, min. 18).
Cum a făcut-o ulterior şi Larvik, care a intrat cu
avantaj minim la cabine, după ce Blanco a marcat
în ultima secundă de pe semicerc (13-12).

Vecinele de la vest au avut mari probleme şi în
startul reprizei secunde! Larvik a apăsat pe accele-
raţie şi s-a distanţat la patru goluri (17-13, min. 36).
Imediat, Martin Ambros a cerut time-out şi şi-a
liniştit elevele. Care au început să joace din ce în
ce mai bine! Fond pe care norvegiencele au căzut
şi psihic, ratând inclusiv de la 7 metri! A fost sem-
nalul suficient pentru Gyor, care nu a mai primit
decât patru goluri în ultimele 24 de minute. În atac,
maghiarele au trăit prin evoluţia senzaţională a lui
Gorbicz (foto), care a fost factotum: a driblat, a
pasat şi a marcat inclus iv după pătrunderi prin
defensiva solidă a nordicelor. Astfel, Gyorul s-a
impus la trei goluri şi are o mână pe trofeu. Returul
are loc sâmbătă , la ora 16:15, la Veszprem.

2 finale a p ierdut Gyor în ultimele 6 ediţii de
Ligă (2009 şi 2012), de alte 4 ori înclinându-se în
semifinale. În schimb, o singură dată a ajuns Lar-
vik în finală, pe care a şi câştigat-o, în 2011.

Handbal (F)

Gyor, pas imens
spre cucerirea în premieră

a Ligii Campionilor
SPORT LA TV, ASTĂZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
18:00 – FOTBAL – Liga I: Oţelul – „U” Cluj / 20:30

– FOTBAL – Liga I: Petrolul – FC Braşov / 22:30 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Real Madrid – Malaga /
4:00 – FOTBAL – Cupa Libertadores, optimi de fina-
lă, manşa retur: Atletico Mineiro – Sao Paolo.

Digi Sport 2
12:00 – TENIS ATP: Open-ul Madridului: ziua a

treia / 19:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Pescara –
Milan / 21:45 – FOTBAL – Camp. Angliei: Chelsea –
Tottenham.

Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (M) – Semifinale, play-off, meci

3 (scor 0-2): Gaz Metan Mediaş – BC Mureş / 20:00
– BASCHET (M) – Semifinale, play-off, meci 3 (scor

1-1): CSU Ploieş ti – CSM
Oradea / 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Inter – Lazio.

Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL –

Camp. Italiei: Pescara –
Milan / 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Inter –
Lazio.

Dolce Sport 2
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM Rm. Vâlcea –

CS Mioveni / 18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Tg.
Mureş – UTA Arad / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Atalanta – Juventus.

Eurosport
17:00, 18:45 – FOTBAL – CE Under 17.
Eurosport 2
13:00 – FOTBAL – Camp. Japoniei / 15:30 – CI-

CLISM – Turul Italiei – Etapa a cincea.


