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OFF-uri

- Nu mă dumiresc, Popescule, care e poanta în ambiţia ca
numai Kovesi să fie şefă.
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Despre
răsplata jertfei...
Doamna se nator de Craiova
Cristiana Anghel,... de la Caracal, din partea USL, fostă învăţătoare , dar şi gre vistă a foamei
vreo 70 de zile, atitudine curajoasă, care i-a adus o cotă de
notabilă s impatie , s -a tre zit
prinsă între două câmpuri ostile , acestea pote nţându-se reciproc. Atacurile sunt dure, disproporţionate şi ceea ce într-un
fel deranjează, s au, mă rog, descumpăne ş te, s unt vocalize le
etice. Cristiana Anghe l a ridicat nişte bani de la Ante na 3,
ca drepturi de autor, în 2011, şi
poate în 2012...
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CULTURĂ

Evenimentul organizat de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” în
parteneriat cu Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale al Facultăţii de
Drept şi Ştiinţe Administrative în perioada 10-13 aprilie, sub genericul Conferinţa
Internaţională “Politică. Diplomaţie. Cultură”, a continuat şi ieri, reunind la Craiova, pentru a treia zi, academicieni, cercetători, profesori universitari şi personalităţi ale lumii ştiinţifice, din ţară şi din străinătate.
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Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj:
“Investiţiile făcute la Biblioteca Judeţeană dau roade”
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Patru ani de
puşcărie pentru
tânărul care
a lovit intenţionat
o fată cu maşina

Excelenţa înseamnă inimă şi pasiune, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, înţelepciune şi tenacitate. Înseamnă respect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine promisiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884.

www.domeniulcoroanei.ro
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 13 aprilie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3960 ............. 43960
1 lirã sterlinã..........................5,1721.......................51721

Antonescu, Oprescu,
Ponta, Iohannis nu vor fi
preºedinti în 2014
Preºedintele Traian Bãsescu susþine
cã nici liderul PNL, Crin Antonescu, nici
primarul Sibiului, Klaus Iohannis, ºi nici
primarul general al Capitalei, Sorin
Oprescu, nu vor prelua funcþia de preºedinte al României în 2014, deºi se gãsesc, alãturi de premierul Victor Ponta ºi
guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu, în
primele poziþii în sondajele de opinii. „O
sã spun un lucru pe care eu îl cred, dar
sã nu îmi cereþi detalii. Nici unul dintre
ei nu va fi preºedinte, dintre cei pe care iaþi spus mai înainte (n.r. - Antonescu,
Oprescu, Iohannis, Ponta). Dintre politicieni, nici unul nu va fi preºedinte (...) Pãi
Victor Ponta a spus clar cã nu vrea, iar
ceilalþi trei nu pot”, a afirmat Bãsescu la
Digi 24, fiind întrebat despre un sondaj
de opinie recent, în care cei cinci menþionaþi sunt principalii favoriþi pentru funcþia de preºedinte la alegerile din 2014.

Bãsescu: S-ar putea sã mai
convoc un referendum
Preºedintele Traian Bãsescu a reiterat cã îi va îndemna pe români sã nu
meargã la referendumul de revizuire a
Constituþiei pe care USL vrea sã-l organizeze anul acesta dacã nu va rezulta
Parlament unicameral cu 300 de parlamentari. „Voi avea un singur mesaj. Dacã
nu se respectã referendumul din 2009,
care a fost valid, au venit 51% din electori la vot, românii nu au de ce sã meargã la votul pentru Constituþie. Da, sigur
cã da, îi voi îndemna sã nu meargã la
referendumul pentru revizuirea Constituþiei, pentru cã sunt înºelaþi”, a spus
acesta la Digi 24. Totodatã, ºeful statului a lãsat sã se înþeleagã cã ar putea ºi
el sã mai convoace un referendum, pentru a clarifica aceastã problemã. „Vã
asigur cã s-ar putea, s-ar putea, sã mai
aibã loc referendumuri pânã îmi termin
mandatul. Spre exemplu, cu ocazia europarlamentarelor, pentru a lãmuri,
eventual, ceea ce nu respectã parlamentarii în revizuirea Constituþiei. Nu spun
cã va fi neapãrat, dar s-ar putea (...)”, a
afirmat Bãsescu la Digi 24.
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Guvern: Restituirea imobilelor s-a transformat din
reparaþie istoricã într-o mare afacere imobiliarã
Guvernul considerã cã restituirea imobilelor naþionalizate s-a transformat, din cauza neregulilor din perioada anterioarã, dintr-o reparaþie istoricã într-o mare
afacere imobiliarã, în care diferite persoane fizice au cumpãrat, pe sume modice, drepturi litigioase ºi au obþinut
rapid milioane de euro. Ca exemple de nereguli în soluþionarea dosarelor depuse anterior pentru retrocedarea
imobilelor naþionalizate, premierul Victor Ponta a prezentat, ieri, mai multe cazuri, printre care unul înregistrat
la Primãria Câmpia Turzii, unde fostul proprietar a cesionat dreptul cãtre o persoanã fizicã în martie 2010, pentru
500.000 euro, iar aceastã persoanã a obþinut titlul de
despãgubire doar douã luni mai târziu, în mai 2010, pentru peste 20 milioane euro. Cazul a fost posibil, potrivit
premierului, deoarece dosarele au fost tergiversate la
nivelul local ºi la Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea Proprietãþilor (ANRP) pânã când s-au gãsit cesionarii „potriviþi”, cesiunile fiind mascate de contracte de

mandat, neurmãrite din punct de vedere fiscal ºi fãrã
interes pentru impozitarea veniturilor ºi verificarea realitãþii sumelor declarate. La ANRP s-a stabilit ordinea de
soluþionare a dosarelor în funcþie de cesionari, caz dovedit prin faptul cã acest dosar are numãrul 6.123, iar în
2008 se hotãrâse soluþionarea doarelor de la 1 la 6.200.
Guvernul considerã cã se poate acuza lipsa de interes
pentru acest subiect din partea Ministerului Finanþelor
în acest caz. Un alt dosar cu nereguli prezintã cazul unei
persoane care a achiziþionat 30% dintr-un dosar, în mai
2010, contra a 1 milion euro, ºi a primit, în august 2010,
titlu de despãgubire în valoare de peste 18 milioane
euro. În acest dosar, fostul proprietar a primit, în 2006,
35.000 dolari, primul cesionar a revândut, în 2008, pentru
50.000 dolari, iar cesionarii au primit în 2010, în total, titlu
de despãgubire în valoare de 53,5 milioane euro. O altã
persoanã a cumpãrat, în octombrie 2009, cu 10.000 euro,
25% dintr-un dosar de despãgubire pentru care a primit,
în ianuarie 2010, peste 1,5 milioane euro (în acest
caz, aratã Guvernul, ca în multe altele, se suspecteazã cã cesiunea e de fapt un „onorariu de
succes” pentru rezolvarea dosarului la ANRP).
Un alt caz a fost înregistrat la Camera de Comerþ
Argeº, de unde o persoanã a cumpãrat, în 13
octombrie 2008, pentru 1,2 milioane lei, drepturi
litigioase pentru care a primit despãgubiri doar
o zi mai târziu, în 14 octombrie 2008, în sumã de
11,9 milioane lei. Existã numeroase speþe în care
Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor a aprobat soluþionarea cu prioritate a unor
dosare („cazuri speciale”) deºi acestea fãcuserã, anterior, obiectul tranzacþionãrii pe sume importante. Reþine atenþia un dosar în care cesionarul a plãtit pentru drepturi 1,5 milioane dolari,
a invocat probleme medicale ºi a primit titlu de
despãgubire, în mai puþin de o lunã, în 2008, de

UNPR negociazã obþinerea a trei
funcþii de vicepreºedinte în PSD
UNPR negociazã obþinerea a trei
funcþii de vicepreºedinte în cadrul PSD,
dupã fuziunea care ar urma sã aibã loc
sãptãmâna viitoare între cele douã partide, dar social-democraþii nu doresc
sã le ofere decât douã funcþii de vicepreºedinte, a declarat, ieri, în exclusivitate pentru Agerpres, deputatul PSD
Ioan Munteanu. „UNPR cere trei funcþii
de vicepreºedinte, iar în acest moment
se deruleazã negocieri cu PSD pe acest
subiect. Fuziunea va avea loc abia
dupã ce UNPR va face un congres în
care sã îºi dea acordul pentru aºa ceva.
Dacã pânã sãptãmâna viitoare, când
va avea loc congresul PSD, nu se va

întâmpla aºa ceva, vom lãsa douã sau
trei funcþii de vicepreºedinte libere
pentru cei care vor veni din UNPR”, a
spus Ioan Munteanu. Potrivit unor
surse din PSD, una dintre funcþiile de
vicepreºedinte va fi ocupatã de vicepremierul Gabriel Oprea, preºedinte al
UNPR. A doua funcþie de vicepreºedinte al PSD este disputatã de primarul Sectorul 2, Neculai Onþanu, ºi de
preºedintele Consiliului Judeþean
Neamþ, Culiþã Tãrâþã. Pentru a evita o
disputã între aceºti doi lideri ai UNPR,
progresiºtii solicitã o funcþie în plus
de vicepreºedinte al PSD faþã de cât
oferã social-democraþii.

Atenþionare de cãlãtorie privind
China, urmare a cazurilor
de infectare cu virusul H7N9
Ministerul Afacerilor Externe avertizeazã cetãþenii români care doresc sã cãlãtoreascã pe teritoriul Republicii Populare Chineze asupra faptului cã, începând cu data
de 31 martie, autoritãþile din aceastã þarã au raportat apariþia unor cazuri de infectare
cu virusul gripei aviare H7N9. Potrivit unui comunicat al MAE remis, ieri, Agerpres,
pânã la data de 5 aprilie autoritãþile chineze au confirmat, pe baza analizelor de
laborator, cã un numãr de 16 persoane au fost infectate cu respectivul virus. Cazurile
au fost semnalate în Shanghai ºi provinciile limitrofe, Zhejiang, Jiangsu ºi Anhui.
Pânã în acest moment nu a fost confirmat nici un caz de transmitere de la persoanã
la persoanã ºi nu a fost stabilitã vreo legãturã între cazurile de persoane infectate, se
mai precizeazã în comunicatul MAE. „De asemenea, Comisia Europeanã recomandã
cetãþenilor UE care doresc sã cãlãtoreascã în aceastã þarã sã evite deplasarea în
pieþele de pãsãri ºi animale vii (n.r. - aºa numitele wet markets - pieþe umede), din
cauza prezenþei acestor virusuri gripale, dar ºi a altor virusuri aviare ºi infecþii zoonotice. De asemenea, cetãþenii ar trebui sã evite contactul direct cu materii fecale
provenind de la pãsãri ºi animale, cu pene netratate ºi alte reziduuri rezultate de la
pãsãri ºi animale ºi sã urmeze regulile de bazã privind igiena mâinilor, care includ
spãlarea ºi utilizarea de antiseptice pe bazã de alcool”, se aratã în comunicatul citat.
Ministerul Român de Externe reaminteºte cã informaþii suplimentare pot fi accesate
pe site-ul Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (www.who.int/csr/don/en/index.html) ºi
al Centrului pentru Controlul ºi Prevenirea Bolilor (www.chinacdc.cn/en/).

la aprobarea regimului de „caz special”, pentru 128 milioane euro (la cursul de schimb din anul 2008). În lipsa
regimului de caz special, acest dosar nu ar fi fost rezolvat nici în prezent. Mai mult, la ANRP existã dosare cu
acelaºi statut de „caz special” încã din 2007, rãmase
nesoluþionate. Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea
Proprietãþilor va verifica modul în care au fost efectuate
restituiri în naturã în timpul guvernãrilor anterioare. Premierul Victor Ponta a explicat cã statul a soluþionat pânã
în prezent 27.315 dosare cu titlu de despãgubire pentru
imobile naþionalizate ºi mai are de rezolvat circa 200.000
astfel de dosare, dar soluþiile de pânã în prezent nu au
favorizat proprietarii, ci au ajutat, indirect, o mafie a samsarilor. El a arãtat cã ponderea realã a foºtilor proprietari
este foarte micã în comparaþie cu cei ce deþin drepturi
litigioase ºi cã pentru 2% din totalul dosarelor cu drepturi litigioase au fost efectuate aproape 60% din plãþi.
Au fost restituite 9.026 de imobile, inclusiv ºcoli, grãdiniþe, spitale, 341.011 hectare terenuri considerate în intravilan ºi 709.305 hectare terenuri în extravilan, urmând
sã fie emise decizii de punere în posesie pentru circa
300.000 hectare terenuri în extravilan. Printre imobilele
revendicate se aflã Facultatea de limbi strãine din Bucureºti, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Liceul Dinu Lipatti din Bucureºti ºi Liceul de Artã Nicolae
Toniza din Bucureºti, conform unei analize guvernamentale. Pe listã se mai aflã Colegiul Naþional Mircea cel
Batrân din Râmnicu-Vâlcea, Seminarul Teologic din
Curtea de Argeº, Universitatea 1 Decembrie 1919 din
Alba-Iulia ºi Colegiul Naþional Silvania din Zalãu. Guvernul îºi va angaja rãspunderea în Parlament pentru un
proiect de lege privind despãgubirile pentru imobile naþionalizate, document care prevede, printre altele, cã
destinaþia anumitor imobile retrocedate, precum cele în
care funcþioneazã ºcoli ºi spitale, va putea fi menþinutã
doar pentru o perioadã de zece ani.

Fostul ministru al Apãrãrii, Corneliu
Dobriþoiu, în atenþia DNA
Fostul ministru al Apãrãrii, Corneliu Dobriþoiu, este în atenþia procurorilor militari din DNA într-un dosar în
care sunt cercetate mai multe cadre
militare, printre care ºi generali, în legãturã cu modul de atribuire a unor
locuinþe de serviciu, potrivit unor surse judiciare. Sursele citate au declarat
ieri, pentru Mediafax, cã procurorii
militari de la Direcþia Naþionalã Anticorupþie (DNA) au început urmãrirea penalã pe numele generalului în rezervã Traian Pigui, fost ºef
al Direcþiei domenii ºi infrastructurã din MApN (la data faptelor),
suspectat de abuz în serviciu în
legãturã cu modul în care ar fi avizat mai multe solicitãri privind atribuirea de locuinþe de serviciu
unor cadre militare cu funcþii de
conducere în minister, pentru a fi
cumpãrate ulterior, la preþ subvenþionat, în baza Legii 562/2004. Valoarea prejudiciului produs în
acest fel în dauna statului a fost
estimat la 700.000 de lei de DNA.
Potrivit surselor citate, procurorii

militari anticorupþie verificã în acest
dosar dacã ºi fostul ministru al Apãrãrii, Corneliu Dobritoiu, ar fi beneficiat astfel de o locuinþã. Sursele citate
au arãtat cã în cazul lui Dobriþoiu nu a
fost începutã urmãrirea penalã. Mai
multe cadre militare, între care ºi generali, vizate în acest dosar, vor fi audiate de procurorii militari de la DNA,
au mai spus sursele judiciare.

Oltean: PDL va merge singur în alegerile
europarlamentare de anul viitor
Vicepreºedintele PDL, deputatul
Ioan Oltean, a declarat ieri, la Bistriþa,
cã democrat-liberalii vor merge singuri
la alegerile europarlamentare din 2014,
fãrã a forma alianþe ºi folosind însemnele cunoscute ale partidului: trandafirul ºi culoarea portocalie. „Eu cred
cã pentru alegerile europarlamentare
din iunie anul viitor PDL va merge singur, cu sigla lui, trandafirul, cu imnul
lui, cu culoarea lui. Nu mai facem ase-

menea greºeli (n.r. – referire la folosirea culorii verzi în alegerile locale ºi
parlamentare de anul trecut). Am greºit o datã ºi ne-am învãþat. PDL va
rãmâne PDL pentru alegerile de anul
viitor, cu propria siglã, propria culoare ºi propriul imn”, a spus Oltean. Liderul democrat-liberal considerã cã
europarlamentarele vor fi un test important pentru PDL, care va arãta dacã
lucrurile „se leagã” în partid.

sâmbãtã, 13 aprilie 2013

cuvântul libertãþii /3

actualitate

Pasajul subteran închide
ºi deschide intersecþiile
Lucrãrile la pasajul subteran fac, în continuare,
ravagii în trafic. Pe mãsurã ce lucrarea începe sã se
contureze, autoritãþile se vãd nevoite sã închidã ºi mai
Autoritãþile locale anunþã cã, începând
de luni, 15 aprilie, se va deschide circulaþia rutierã la intersecþia strãzii ”A.I.Cuza” cu bulevardul ”Carol I”, respectiv la intersecþia strãzilor ”A.I.Cuza”ºi
”Arieº”, pe direcþiile de mers est-vest ºi
vest-est. De asemenea, timp de cinci
zile, începând de luni, 15 aprilie, ºi pânã
vineri, pe 19 aprilie, circulaþia rutierã va
fi restricþionatã la intersecþia strãzilor
”Arieº” ºi ”Eugeniu Carada”. Potrivit
municipalitãþii, solicitarea aparþine firmei
Mitliv Exim SRL, constructorul pasajului subteran executând lucrãri de realizare a joncþiunii reþelei de evacuare a apelor pluviale din pasajul denivelat subteran cu reþeaua de colectare a apelor pluviale a municipiului Craiova .

Constructorul trebuie sã respecte
câteva condiþii
Reprezentanþii municipalitãþii au precizat cã acordul la aceastã solicitare a
fost aprobat cu câteva condiþii. Constructorul trebuie sã þinã seama de sche-

multe strãzi ca sã asigure racordarea pasajului la utilitãþi. Pentru ºoferi, pietoni ºi craiovenii care locuiesc în zonã, acest lucru implicã un haos ºi mai mare.

ma de semnalizare, aºa cum a fost
avizatã de Poliþia
Rutierã, precum ºi
de normele metodologice privind
condiþiile de închidere a circulaþiei ºi
de instituire a restricþiilor de circulaþie. Printre altele, acestea spun cã
firma care solicitã
închiderea temporarã a unui strãzi
este obligatã sã
delimiteze strict
zona de intervenþie
ºi sã asigure variante de acces auto alternative pentru locatari sau pentru eventuale situaþii de urgenþã. De asemenea, constructorul rãspunde civil, administrativ, contravenþional sau penal (dupã caz) pentru eventualele evenimente rutiere sau pagube

judeþ. Este o realitate cu care medicii
doljeni se confruntã, din pãcate, deseori, chiar în sãlile de operaþie. În
aceste condiþii, studenþii mediciniºti
ºi reprezentanþii Centrului de Transfuzii organizeazã, sãptãmâna viitoare,
ca în fiecare primãvarã, campania
„Doneazã Sânge! Fii Erou!”.
transfuzia sanguinã, recoltarea se va realiza în prezenþa
cadrelor medicale, cu un
echipament de unicã folosinþã, steril, ce va respecta
normele de igienã internaþionale în timpul actului de
donare”, a declarat Rebecca
ªerban, coordonator local al
campaniei „Doneazã sânge!
Fii erou!”.

Donatorii trebuie
sã îndeplineascã
anumite condiþii

Începând luni, timp de cinci
zile, cei care vor sã dea o mânã
de ajutor celor aflaþi în suferinþã
pe patul de spital sunt aºteptaþi la
Centrul Regional de Transfuzii
Sanguine Craiova (CRTS), între
orele 8.00-12.00, unde Societatea Studenþilor în Medicinã din
Craiova (SSMC), în colaborare
cu cadrele medicale ale CRTS
organizeazã o campanie benevolã
de donat sânge. Centrul de
Transfuzii Sanguine Craiova
pune la dispoziþia organizatorilor
cadre medicale specialiste în
domeniu ce vor respecta normele

internaþionale de igienã în timpul
actului de donare.
Ca mãsurã de siguranþã pentru
pacienþii din spitale ce vor
beneficia de produsele prelevate,
se vor efectua o serie de teste în
laboratoare de specialitate pentru
a exclude eventuala transmitere a
unei boli prin transfuzie. În cazul
în care donatorul suferã de o
boala transmisibilã, acesta va fi
informat asupra stãrii lui de
sãnãtate.
„Pentru ca ne intereseazã
sãnãtatea atât a donatorului cât ºi
a persoanei care va beneficia de

Craiovenii care locuiesc în cartierul
Craioviþa Nouã nu vor mai avea la
dispoziþie autobuzele care circulau pe
traseul 6 pentru a ajunge în centrul
oraºului. Reprezentanþii RAT Craiova au
anunþat cã acesta este suspendat
temporar pânã la terminarea lucrãrilor
la pasajul Subteran. Conducerea regiei
precizeazã cã abonamentele care au
fost fãcute deja pe traseul 6 rãmân
valabile pe toate traseele care au ruta
comuna cu acesta, respectiv 1b, 4, 24
pe tronsonul Parc – Piaþa Centralã ºi
retur, precum ºi pe traseele 9, 11 ºi
tramvai pe tronsonul Piaþa Centralã –
Craioviþa Nouã ºi retur. (L.Moþîrliche)

materiale cauzate de desfãºurarea lucrãrilor, semnalizãrii ºi delimitãrii necorespunzãtoare a acestora sau nemenþinerii
ºi neasigurãrii semnalizãrii rutiere pe întreaga perioadã de desfãºurare a lucrãrilor. (L.Moþîrliche)

Craiovenii, invitaþi sã doneze sânge
Potrivit statisticilor, în România
doar 2% din populaþie doneazã sânge. Prin urmare, nu de puþine ori,
cantitatea de sânge colectatã la
Centrul de Transfuzii Sanguine
Craiova se dovedeºte a fi insuficientã comparativ cu cererea foarte
mare înregistratã de spitalele din

Tr a s e u l 6 ,
suspendat temporar

Înainte de toate,
pentru a dona sânge
craiovenii trebuie sã
îndeplineascã o serie
de condiþii. Eligibile
sunt doar persoanele cu
vârsta cuprinsã între 18 ºi
50 de ani. Totodatã
donatorii trebuie sã aibã o
stare de sãnãtate bunã, sã
fie odihniþi, sã nu consume
alcool cu 48 de ore înaintea
donãrii, sã aibã greutatea
peste 60 kg, sã nu sufere
de afecþiuni precum
hepatitã, TBC, malarie, boli
de piele, ulcer sau diabet
zaharat ºi sã nu figureze în
registrele medicale cu boli
de inimã. Persoana care
doreºte sã doneze sânge nu

trebuie sã fie alergicã sau sã fi
donat sânge cu 72 de zile înainte
de recoltare.
În dimineaþa recoltãrii de
sânge pot fi consumate cel mult
douã felii de pâine cu margarinã
ºi gem. De asemenea, trebuie
consumate multe lichide. Sunt
interzise în schimb alimentele
bogate în grãsimi ºi laptele. Nici
fumatul nu este recomandat
înainte de a dona sânge din cauza
riscului de lipotimie.
Pentru a-i încuraja sã vinã la
Centrul de Transfuzii, donatorii
sunt atraºi ºi cu câteva facilitãþi:
ºapte bonuri de masã în valoare
de 52 de lei ºi analize gratuite în
valoare de 100 lei pentru despistarea hepatitei B ºi C, a HIV/
SIDA ºi a leucemiei. De asemenea, tot cu aceastã ocazie este
determinatã hemoglobina, grupa
sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lista de
beneficii figureazã ºi o reducere
de 50% pe transportul în comun
timp de o lunã ºi o zi liberã la
serviciu sau ºcoalã.

În sprijinul pacienþilor din spitale
Campania benevolã de donare
de sânge se desfãºoarã concomitent în mai multe oraºe ale þãrii.
Astfel, în cadrul eforturilor
îndelungate de a creºte numãrul
de donatori voluntari de sânge,
Federaþia Asociaþiilor Studenþilor
în Medicinã din România
(FASMR) organizeazã acþiuni în
colaborare cu Centrele de
Transfuzie Sanguinã din Bucureºti, Craiova, Sibiu, Iaºi,
Timiºoara ºi Cluj-Napoca.
Dupã cum au þinut chiar
organizatorii sã specifice, tinerii
români cu un simþ crescut al
responsabilitãþii au astfel ocazia de
a-ºi ajuta concetãþenii ce necesitã
transfuzii sanguine, precum
victimele accidentelor, cei ce
suferã operaþii dificile ºi cei ce
necesitã tratamente împotriva
cancerului, pentru a enumera doar
câþiva dintre beneficiarii actului
umanitar depus de donatori.
RADU ILICEANU
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Patru ani de puºcãrie pentru tânãrul
care a lovit intenþionat o fatã cu maºina
Craioveanul Florin Valeriu Cioacã, tânãrul de
19 ani care a lovit intenþionat o fatã cu autoturismul pe care-l conducea, în dreptul staþiei Peco
Mol din Craiova, a fost condamnat la patru ani
de închisoare cu executare pentru tentativã de
omor calificat. Acesta are de achitat spitalizaMiercuri, 10 aprilie a.c., magistraþii Tribunalului Dolj au pronunþat
sentinþa în dosarul în care Florin
Valeriu Cioacã, de 19 ani, din Craiova, a fost judecat pentru tentativã de
omor calificat dupã ce a lovit-o intenþionat cu autoturismul Mercedes
pe care îl conducea, pe Daniela Oþãl,
de 20 de ani, din Breasta. Tânãrul a
fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, instanþa aplicându-i ºi pedeapsa accesorie privind
interzicerea dreptului de a desfãºura
activitatea de conducere a unui autovehicul pe o perioadã de 2 ani dupã
executarea pedepsei principale. Cioacã are de achitat 140,85 lei cãtre
partea civila Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova ºi 600 de lei cu
titlu de cheltuieli judiciare cãtre stat.

rea victimei, în valoare de 140,85 lei ºi suma de
600 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Sentinþa a fost pronunþatã miercuri de judecãtorii Tribunalului Dolj, instanþa menþinând ºi arestarea
preventivã a tânãrului. Atât el, cât ºi procurorii,
pot face apel împotriva hotãrârii Tribunalului Dolj.

În plus, judecãtorii i-au scãzut din
pedeapsã durata reþinerii ºi arestãrii
preventive, de pe 8 ianuarie la zi ºi iau menþinut arestarea.
Reamintim cã joi, 17 ianuarie a.c.,
a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj dosarul prin care Florin Valeriu Cioacã, de 19 ani, din Craiova,
a fost trimis în judecatã pentru tentativã de omor calificat asupra Danielei Oþãl, de 20 de ani, dupã ce a
lovit-o intenþionat cu maºina la o staþie Peco MOL din Craiova.
Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, Florin Valeriu
Cioacã, a primit cadou de ziua lui
un autoturism marca Mercedes, cu
numãrul DJ-18-FLS, iar în octombrie 2012 a obþinut permisul de

conducere.
Pe 8 ianuarie, a plecat împreunã
cu doi prieteni cu maºina din cartierul Brestei, unde locuieºte, spre
centrul Craiovei, la plimbare. Pe
drum s-a oprit în staþia PECO
„MOL”, situatã la intersecþia strãzilor „Brestei” cu „Maria Tãnase”,
unde a alimentat autoturismul cu
combustibil. La plecare, în timp ce
ieºea din staþie intenþionând sã se
deplaseze spre magazinul „Billa” pe
strada „Maria Tãnase”, prin faþa
autoturismului a trecut partea vãtãmatã Daniela Cristina Oþãl, de 20
de ani, care vorbea la telefon.
«În aceste împrejurãri, Cioacã
Florin Valeriu a deschis geamul de
la portierã ºi i-a zis acesteia „ce faci
dragã”, partea vãtãmatã nefãcând

Au furat nisipul ce trebuia
folosit în caz de inundaþii
Doi doljeni, un angajat ºi directorul tehnic al unei firme din
Bistreþ, sunt cercetaþi penal pentru furt calificat, dupã ce poliþiºtii
au stabilit cã au sustras din nisipul pe care angajaþii Administraþiei
Bazinale ABA Jiu îl lãsaserã pe raza comunei Bistreþ pentru a fi
folosit în cazul unor inundaþii.
Poliþiºti din cadrul Secþiei 8 Poliþie
Ruralã Rast s-au sesizat din oficiu despre
faptul cã din punctul denumit „La Bulgaru”, situat în imediata apropiere a localitãþii
Bistreþ, a fost sustrasã o cantitate de nisip
depozitat de cãtre ABA Jiu Dolj, pentru a fi
folosit în eventualitatea necesitãþii construirii de diguri de protecþie. Poliþiºtii au
stabilit faptul cã în urmã cu aproximativ
trei sãptãmâni lucrãtorii ABA Jiu Dolj au
depozitat cantitatea de 23 m.c. nisip ce

urma sã deserveascã autoritãþile în eventualitatea în care ar fi fost nevoie la
formarea de baraje, pentru a preveni
inundarea zonei de apele fluviului Dunãrea.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în
urma cercetãrilor s-a stabilit cã miercuri
dupã-amiazã, din dispoziþia lui Ion Dincã,
de 67 de ani, director tehnic la SC Agroservice SRL din Bistret, Dumitru Bulborea,
de 30 de ani, s-a deplasat cu un excavator
ºi a sustras cinci cupe de nisip (aproximativ 3,5 m.c.), pe care
l-a depozitat în incinta
societãþii, pentru a
astupa o groapã.
“Pe numele celor
doi s-a întocmit dosar
penal pentru comiterea infracþiunii de furt
calificat, urmând ca
la definitivarea
cercetãrilor sã se
propunã soluþie prin
Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Bãileºti”,
a declarat comisar ºef
Adrian Cãpraru,
purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

nici un gest, deºi inculpatul în depoziþia sa a susþinut cã i-a adresat
injurii. Deºi trebuia sã-ºi continue
traseul pe strada Maria Tãnase, în
direcþia magazinului Billa, inculpatul, fãrã un motiv întemeiat, a întors în loc autoturismul, la 180 de
grade ºi cu acesta s-a îndreptat spre
partea vãtãmatã care se deplasase
ºi ea circa 10 metri pe trotuar, spre
staþia de autobuz din apropierea magazinului Billa. Cu partea stânga
faþã a autoturismului inculpatul a
lovit-o pe Oþãl Cristina Daniela, a
luat-o pe capotã de unde a cãzut la
pãmânt, în apropierea roþii stânga
faþã. Dupã sãvârºirea faptei inculpatul a întors autoturismul din locul în care se afla ºi, pentru a se
sustrage s-a deplasat cu acesta în
direcþia opusã, mai precis în cartierul Brestei unde a abandonat
autoturismul pe strada Nectarului», dupã cum au consemnat
anchetatorii în rechizitoriu.

Martorii au sãrit în ajutorul pãrþii
vãtãmate, au sunat pe 112, în urma
cercetãrilor fãcute de poliþiºti fiind
identificat autoturismul. S-a luat legãtura cu pãrinþii lui Cioacã, mama
sa sunându-l ºi cerându-i sã se prezinte la Poliþia Rutierã, unde acesta a
recunoscut faptele comise. În timpul audierii, Cioacã a susþinut vrut
doar sã „o sperie” pe fatã, deºi a lovit-o cu intenþie apoi a fugit. „Deºi
victima nu a suferit leziuni care sãi punã în primejdie viaþa acesteia
considerãm cã fapta constituie elementele constitutive ale infracþiunii
de tentativã de omor întrucât din
cercetãrile efectuate în cauzã rezultã clar cã inculpatul a acþionat cu
intenþia directã de a ucide victima,
îndreptându-se cu autoturismul spre
ea. Deºi avea posibilitatea sã înceteze acþiunea sa infracþionalã totuºi
acesta a continuat-o ºi a lovit victima în plin cu autoturismul”, au mai
reþinut procurorii în rechizitoriu.

Funcþionarul ºpãgar de la ARR
Bucureºti condamnat la
închisoare cu executare
Judecãtorii Tribunalului Dolj l-au condamnat pe Mihail Sorin Bãrbulescu,
zis Jaguarul, funcþionarul din cadrul Autoritãþii Rutiere Române (ARR) Bucureºti care cerea mitã direct în cont pentru eliberarea cartelelor tahograf, la 2
ani de închisoare cu executare pentru luare de mitã. Sentinþa a fost pronunþatã pe 9 aprilie a.c., iar instanþa i-a menþinut inculpatului arestarea preventivã
ºi l-a obligat la plata sumei de 1.600 lei drept cheltuieli judiciare. Sentinþa
poate fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.
Reamintim cã pe Mihail Sorin Bãrbulescu a fost reþinut pe 4 februarie a.c., dupã
ce ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj, împreunã cu procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj l-au prins în flagrant, în Bucureºti, primind ºpagã. Ofiþerii anticorupþie au fost sesizaþi pe 25 ianuarie a.c. de
doi doljeni cã Mihail Sorin Bãrbulescu, zis
Jaguarul, funcþionar în cadrul Autoritãþii
Rutiere Române (ARR) Bucureºti le-a cerut diverse sume de bani pentru a le elibera cartelele tahograf. Anchetatorii au stabilit cã inspectorul Bãrbulescu i-a cerut
unuia dintre denunþãtori suma de 1.500 de lei
pentru a urgenta eliberarea cartelei tahograf ºi ia comunicat contul bancar în care trebuia sã
depunã banii. Ulterior, vãzând cã a dat banii ºi
nu i-a fost eliberatã cartela tahograf, denunþãtorul l-a sunat pe inspector, care i-a mai cerut 280
de lei, iar douã zile mai târziu încã 500 de lei. Cel
de-al doilea denunþãtor i-a virat lui Bãrbulescu,
în acelaºi cont, 500 de lei pentru urgentarea eliberãrii documentului. Pe 4 februarie anchetato-

rii doljeni au realizat flagrantul, Bãrbulescu fiind
prins în Bucureºti, în timp ce primea 1.000 de
lei drept ºpagã, de acolo fiind adus la Craiova,
unde a ajuns în spatele gratiilor. Culmea este cã,
tot pentru luare de mitã, funcþionarul a fost trimis în judecatã, pe 27 martie a.c., de procurorii
din Olt, în dosarul cu nr.2163/104/2013. Bãrbulescu a cerut la Craiova reunirea celor douã
cauze, însã judecãtorii de la Tribunalul Dolj i-au
respins cererea.
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Despre răsplata jertfei...
MIRCEA CANŢĂR
Doamna s enator de Craiova
Cristiana Anghel,... de la Caracal,
din partea USL, fostă învăţătoare,
dar şi grevistă a foamei vreo 70 de
zile, atitudine curajoasă, care i-a
adus o cotă de notabilă simpatie,
s-a trezit prinsă între două câmpuri ostile, acestea potenţându-se
reciproc. Atacurile sunt dure, disproporţionate şi ceea ce într-un fel
deranjează, sau, mă rog, descumpăneşte, sunt vocalizele etice. Cristiana Anghel a ridicat nişte bani de
la Antena 3, ca drepturi de autor,
în 2011, şi poate în 2012, fiind răsplătită ulterior, din partea conservatorilor, cu o candidatură de se-

nator în Colegiul uninominal nr.1
din Craiova, unde îl avea adversar
pe Antonie Solomon. În circumstanţele unei vijelii USL-iste, şi-a
adjudecat victoria nesperat, ceea
ce era imposibil de prevăzut, ca să
nu spunem mai mult. Atacată pe o
temă din repertoriul etic, din partea moderatorului B1 Tv, pentru că
a primit 10 milioane lei vechi pe
lună pentru a veni la emisiunile
Antenei 3 şi pentru că fiica sa,
Oana, a fost angajată pe la Ministerul Educaţiei, doamna senator de
Craiova, Cristiana Anghel, a reacţionat destul de inabil. Apoi, întrun interviu acordat site-ului Ziare.-

com, l-a făcut cu ou şi cu oţet pe
premierul Victor Ponta, etichetându-l drept „lup în haină de oaie”.
Parlamentarul aminteşte „că nu sa rezolvat nici problema pensiilor,
nici a bolnavilor de cancer, care
nu au medicamente”, atacând şi
alte neîmpliniri. Premierul află de
toată tărăşenia, fiindcă, bănuim, are
şi alte griji decât a şti ce îndrugă
Cristiana Anghel pe la nu ştim care
canal de televiziune, ş i oferă o
adâncime de gândire: „Pe cine nu
laşi să moară, nu te lasă să trăieşti”.
Neinspirată aserţiunea. Să ieşim,
aşadar, din zona eticului, fiindcă nu
despre aşa ceva este vorba. Doam-

na Cristiana Anghel s-a declarat
grevistă a foamei în numele cauzei profesorilor din România. Demersul său a fos t privit c u simpatie la momentul respectiv. Acceptând ulterior valorific area politică a unui „capital de s impatie”,
a adoptat un alt registru, eminamente politic, realmente opus celui în numele căruia se jertfis e,
intrând acum în coliziune cu c ei
alături de care mărşăluise în mici
bătălii electorale. Când clamează
„s untem mai rău decât pedeliştii,
măcar ăia nu au spus c ă vor face
nişte lucruri”, Cristiana Anghel
c auţionează involuntar vec hea

guvernare, considerând-o rezonabilă. Excesiv mediatizată, practic inventată ca om politic , aduce în prim plan o gândire strict
luc rativă, vulnerabilizându-se: eu
cu ce mă aleg din jertfa asta? Fiindcă, de fapt, interpretează un
rol care îi este distribuit de c ei
care au trimis -o în Parlament.
Efectul es te unul bizar: Cristiana
Anghel nu mai es te credibilă. Şi
nici c ompătimită. Chiar ş i când
es te indignată ş i spune luc ruri
grave, ceva nu es te în regulă. Şi
în regulă nu este tocmai rolul de
curea de transmisie pe care îl joacă Cristiana Anghel.

Primăriile vor primii bani prin noul
Programului naţional de dezvoltare locală
În ş edinţa de guvern
din data de 10 aprilie
a.c., a fost aprobată o
Ordonanţă de Urgenţă
pentru Programului
naţional de dezvoltare
locală. M ai exact primăriile vor primi bani de la
Guvern prin intermediul
aces tui nou program,
care va fi coordonat doar
de M iniste rul De zvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice. Conform
noilor reglementări
fondurile ar urma să fie
alocate pe baza unor
criterii care vor avea în
vedere ponderea obiectivelor de investiţii aflate
în derulare pe fie care
judeţ, date de mografice
şi adminis trativ-teritoriale, capacitatea financiară
a beneficiarilor.
Fondurile acordate prin noul
Program naţional de dezvoltare
locală nu va fi exclusiv pentru
proiectele pentru care nu au fost
încheiate contracte şi nici nu au
fost preluate până în prezent în
vreun program de finanţare. Va
prelua şi obiective de investiţii
aflate în derulare. Consiliile judeţene vor întocmi o listă cu investiţiile şi sumele necesare, iar
Ministerul Dezvoltării va analiza propunerile transmise, urmând ca aceasta să fie aprobată prin ordin al ministrului. Program naţional de dezvoltare locală va prelua toate celelalte
proiecte finanţate până în prezent prin Programul privind reabilitarea unor obiective locale,
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, programe

multianuale prioritare de mediu
şi gospodărire a apelor.

În anii anteriori nu s-au asigurat
sursele de finanţare pentru
finalizarea proiectelor începute
Până în prezent pentru toate
programele amintite mai sus, banii
au fost alocaţi numai pe criterii
politice, unele primării rămând cu
construcţiile doar la nivelul cofinaţării. De altfel aşa justifică şi
Ministerul Dezvoltării Regionale, este adevărat că într-o manieră elegantă, înfiinţarea acestui
program: „În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice centrale se derulează mai multe programe de investiţii în infrastructura locală cu
caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea

şi monitorizarea acestora. În cadrul acestor programe de investiţii sunt în diferite stadii de execuţie obiective pentru care nu sau asigurat în anii anteriori sursele de finanţare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrată
a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de
calitate a vieţii pentru comunităţile locale. De aceea, pentru revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor
şi oraşelor este esenţial să fie
soluţionată problema dezvoltării
infrastructurii locale. Pentru o
utilizare mai eficientă a fondurilor publice este necesară o coordonare şi implementare unitară a dezvoltării infrastructurii locale prin integrarea programelor
actuale de dezvoltare a infras-

tructurii în mediul rural şi urban”.

Programul va fi finanţat „în
limita sumelor aprobate”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi implicit Guvernul României recunosc ăn documentul cu
pricina că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace
de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să
sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, iar amânarea adoptării unor
măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia
autorităţilor publice şi accentuarea efectelor negative pe care
criza internaţională actuală o are
asupra domeniilor de activitate
economică din România. Pentru
a nu fi acuzat că vine cu un program ca al Elenei Udrea, cele-

brul PNDI, ministrul pentru Dezvoltare Regională şi Administaraţie Publică, Liviu Dragnea, că
nu există nici o legătură între cele
două, şi asta în primul rând pentru că modalitatea de finanţare
este una diferită. Dacă lucrări din
PNDI erau finanţate şi din resurse proprii ale constructorilor cu
decontarea ulterioară din partea
statului, noul program va fi finanţat „în limita sumelor aprobate”.
Dacă fondurile vor fi alocate în
funcţie de criteriile amintite mai
sus actuala guvernare va câştiga
mult pe încredere din partea românilor. Dacă vor avea aceeaşi
modalite de împărţire a banilor
ca fosta putere, dezamăgirea va
fi de două ori mai mare, asta şi
pentru că aşteptările românilor
sunt imense.
MARIN TURCITU
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Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj:
“Investiţiile făcute la Biblioteca Judeţeană dau roade”
Prof. Univ. Dr. Radu Ciuceanu, preşedintele Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului:
“Gândul meu este să vă aduc aminte că a existat un trecut al acestui oraş ş i s ă vi-l prezint, trecutul fiind un zăcământ de informaţii. Mă
simt dator să vă aduc aminte c ă nu am fos t un oraş lips it de iniţiative
şi dovezile au fost culese”.
lucruri speciale în Dolj şi este doar
un început”, a afirmat Ion Prioteas a, preş edintele Cons iliului Judeţean Dolj.

“Sunt uimit de extraordinarul
progres pe care l-a făcut mediul
universitar craiovean”

Evenimentul organizat de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” în parteneriat cu Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Drept şi
Ştiinţe Administrative în perioada
10-13 aprilie, sub genericul Conferinţa Internaţională “Politică. Diplomaţie. Cultură”, a continuat şi
ieri, reunind la Craiova, pentru a
treia zi, academicieni, cercetători,
profesori universitari şi personalităţi ale lumii ştiinţifice, din ţară şi
din străinătate.
Prezent la deschiderea lucrări-

lor Conferinţei Internaţionale “Politică. Diplomaţie. Cultură”, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa, a vorbit despre realizările Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, precum
şi despre luc rurile pe care administraţia publică le-a făcut pentru
a susţine domeniul cultural în Craiova. “Ceea c e face Lucian Dindirică (n.r. – Direc torul Bibliotecii
Judeţene) depăşeşte cadrul unei biblioteci, iar prezenţa dumneavoastră aici ne umple inima de buc urie
şi ne face să avansăm în proiecte-

le noastre din domeniul cultural.
Astfel de proiecte au fost investiţiile făcute la Casa Băniei. Am putut reabilita Muzeul Olteniei cu bani
europeni, am reuşit să mai construim o sec ţie de muzeu, am investit în Muzeul de Artă căruia în
vom da drumul curând. Investiţiile pe care le-am făcut în mod repetat la Biblioteca J udeţeană dau
rezultate. S-au întâmplat lucruri
foarte frumoase. Vreau să vă spun
că prin ceea ce am făcut, suntem
printre primele judeţe la atragerea
fondurilor europene, se întâmplă

La rândul său, preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea,
s-a referit la actualele controverse
existente la nivelul construcţiei europene, vorbind despre riscurile de
natură socială accentuate de criza
economică, despre identitatea europeană şi rolul sporit al diplomaţiei parlamentare în stabilirea unei
ordini durabile de securitate democratică şi în consolidarea rolului
global al Uniunii Europene. “Sunt
voci care spun cu satisfacţie că sa sfârşit cu statul asistenţial european, model care a oferit Europei
Occidentale timp de câteva decenii
prosperitate şi pace socială. Însă
cu ce va fi înlocuit? Ce fel de Eu-

ropă ne dorim? Aici trebuie să răspundă cetăţenii. Nu putem găsi soluţii doar în baza unor negocieri cu
uşile închise. O uniune politică ar
trebui să se dezvolte de jos în sus,
de la cetăţeni la state şi de la state
la Comunitate. Integrarea nu trebuie să fie un scop în sine, ci trebuie să ajute oamenii. Europenii au
nevoie, acum, în primul rând de
securitate socială şi de locuri de
muncă. Au nevoie de solidaritate”,
a declarat Valeriu Zgonea. De asemenea, acesta a scos în evidenţă
munca depusă de managerul Bibliotecii Judeţene: “Eu sunt uimit de
extraordinarul progres pe care l-a
făcut mediul universitar craiovean.
Dezbaterile de aici vor avea şi un
rezultat real, trebuie să spun însă
că suntem un pic în întârziere faţă
de alte zone. Îl felicit pe Lucian
Dindirică pentru tot ce a realizat şi
sunt onorat să fiu azi în Craiova”,
a afirmat Valeriu Zgonea.

ALINA DRĂGHICI

Dramaturgul Dumitru Radu Popescu va conferenţia la Craiova
Prozator, dramaturg, eseist şi poet, dar şi scenarist de
film, academicianul Dumitru Radu Popescu se va afla, peste o săptămână, la Craiova, la invitaţia Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”. În cadrul seriei de evenimente organizate de instituţie sub genericul „Întâlnirile SpectActor”, scrii-

Dumitru Radu Popescu s-a născut la 19 august 1935, în
localitatea Păuşa, din judeţul Bihor. A studiat trei ani medicina la Cluj-Napoca (1953 – 1956), urmând apoi, tot aici, cursurile Facultăţii de Filologie, absolvită în 1961. Corector,
apoi redactor la „Steaua”, din 1970 a fost redactor-şef la

„Tribuna”, ulterior redactor-şef la „Contemporanul” (din
1980) şi la „România literară” (1988 – 1989). Secretar al
Asociaţiei Scriitorilor din Cluj, membru în Biroul Uniunii
Scriitorilor din România, între 1981 şi 1989 a ocupat funcţia
de preşedinte al USR. În 1997 a devenit membru corespondent al Academiei Române, apoi academician. Actualmente
este director general al Editurii Academiei Române.
A debutat în 1953, cu versuri, în „Crişana” (Oradea), colaborând susţinut, mai ales cu proză, la „Steaua” şi la numeroase alte periodice. În 1958 i-a apărut primul volum, „Fuga”,
urmat, an de an, de noi culegeri de proză scurtă şi mai ales de

Companiile daneze din domeniul IT,
interesate să vină la Craiova
Universitatea din Craiova a găzduit joi, 11 aprilie, o
întrevedere între reprezentanţii Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică şi Ambasadorul
Regatului Danemarcei în
România, Excelenţa Sa
Mic hael Sternberg. În
cadrul întâlnirii, Excelenţa Sa a subliniat interesul
unor companii daneze din
domeniul IT privind stabilirea unor reprezentanţe şi puncte de lucru în
Craiova. De asemenea,
ambas adorul danez a
propus stabilirea de relaţii de colaborare ale unor
universităţi şi institute de
cercetare din Danemarca cu Universitatea din Craiova, în domeniile de studii
din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Reprezentanţii facultăţii craiovene au prezentat programele de studii din ciclul de licenţă şi master,

torul va susţine conferinţa intitulată „Nu ştiu nimic”. Aceasta
va avea loc duminică, 21 aprilie, de la ora 11.00, va fi găzduită de Sala „I.S. Sîrbu” a TNC şi moderată de Nicolae
Coande. Doritorii îşi pot procura bilete de la Agenţia teatrului: costă 15 lei, iar pentru elevi şi studenţi – 10 lei.
multe romane şi piese de teatru, precum şi de eseuri şi poezii.
Colaborarea dramaturgului Dumitru Radu Popescu cu
Naţionalul c raiovean datează de vreme îndelungată. În
1975 instituţia îi punea în sc enă piesa „A ceşti îngeri
trişti”, în regia lui Mirc ea Corniş teanu, urmată de alte
s crieri: în 1980 avea loc premiera c u „Hoţul de v ulturi” (regia: Georgeta Tomes cu), în 1989 – „Piticul
din grădina de v ară”, în regia lui Silviu Purc ărete, iar
în 2000 era prezentat s pec tacolul „Regii peţitori” (regia: Mirc ea Corniş teanu).

MAGDA BRATU

„România în filatelie:
cultură, tradiţii, valori”

precum şi domeniile de studii doctorale. De asemenea,
a fost realizată o prezentare exhaustivă a relaţiilor de
colaborare şi parteneriat ale
facultăţii cu firme de profil din
regiune. Ambasadorul danez
şi-a exprimat sprijinul pentru
stabilirea în viitorul apropiat de
relaţii de cooperare între Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică şi instituţii academice şi firme din
Danemarca. La întâlnire au
participat cadre didactice din
conducerea Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică (prof. Dr. ing. Eugen
Bobaşu, decan, prof. Dr. ing.
Eugen Iancu şi prof. Dr. ing.
Dan Selişteanu - prodecani),
dar şi prof. Dr. ing. Daniela Roşca, director al Departamentului de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural al Universităţii din Craiova.

Institutul Cultural Român, Romfilatelia şi Muzeul Naţional Filatelic vor
organiza luni, 15 aprilie, ora 16. 30,
vernisajul expoziţiei „România în filatelie: cultură, tradiţii, valori”. Evenimentul va fi deschis de Andrei Marga, preşedinte ICR, Cristina Popescu,
director general Romfilatelia, şi Ioan
Cristescu, directorul Muzeului Naţional Filatelic, iar în calitate de invitaţi
speciali vor participa acad. Constantin
Bălăceanu-Stolnic i, Ion Smeeianu –
director general al Companiei Naţionale
Poşta Română (CNPR), prof. univ. dr.
Silviu Angelescu (Univers itatea din
Bucureşti) şi criticul de artă Pavel
Şuşară. Pe simezele ICR Bucureşti vor putea fi văzute mărci poştale
româneşti cu subiecte foarte diverse: moneda în filatelie, Bucureşti –
Micul Paris, vechiul Bucureşti, Constantin Brâncuşi, sportivi de aur ai
României, Muzeul de Artă Veche Apuseană, ceramică românească, spiritualitate şi artă bisericească, Delta Dunării ş.a. Expoziţia va rămâne deschisă până la sfârşitul lunii, iar accesul publicului vizitator va fi liber.

ALINA DRĂGHICI

MAGDA BRATU
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De la 1 iunie 2003

Agenþii
Agenþii economici
economici nu
nu mai
mai pot
pot beneficia
beneficia de
de taxare
taxare
inversã
inversã pentru
pentru livrarea
livrarea înîn interiorul
interiorul þãrii
þãrii aa cerealelor
cerealelor
De la 1 iunie 2013, agenþii economici nu mai pot beneficia de taxare inversã pentru livrarea în interiorul þãrii a unor bunuri din sectorul cerealelor ºi plantelor tehnice. Mãsura, introdusã în 2011 cu
acordul Comisie Europene, putea
fi aplicatã de România numai timp
de doi ani. Autoritãþile au solicitat
deja la Bruxelles prelungirea acestui termen, astfel încât þara noastrã sã poatã aplica în continuare
taxarea inversã la cereale.
Taxarea inversã la cereale ºi
plante tehnice se aplicã în România de la 1 iunie 2013, fiind introdusã în legislaþia naþionalã prin
OUG nr. 49/2011, care stabileºte
precis ºi categoriile de cereale ºi
plante care pot beneficia de acest

sistem, ºi anume: grâu, secarã,
orz, porumb, soia, rapiþa, floareasoarelui ºi sfecla de zahãr. Prin
aplicarea taxãrii inverse, furnizorul nu mai factureazã cu TVA cãtre clientul sau, iar clientul înscrie
taxa aferentã achiziþiei în decontul
de TVA ca taxa colectatã ºi taxa
deductibilã, fãrã a mai solicita rambursãri de TVA.

Furnizorii emit
facturi fãrã taxã
Beneficiarii vor determina taxa
aferentã, care se va evidenþia în
decontul de TVA atât ca taxa colectatã, cât ºi ca taxa deductibilã.
În cazul livrãrilor de bunuri pentru care se aplicã mãsurile de sim-

Pânã la finele lunii:

Producþia motorului EcoBoost
de 1,5 litri în patru cilindri va
debuta la uzina Ford din Craiova
Producþia motorului EcoBoost de 1,5 litri în patru cilindri
- al cincilea membru al familiei EcoBoost - va debuta la
uzina Ford din Craiova spre finalul acestei luni. Noul
motor va fi mai întâi introdus pe piaþa chinezã pe noul
Ford Mondeo, model care va fi lansat la finalul lunii
aprilie la Salonul Auto de la Shanghai. Ulterior, motorul
va echipa modelul Fusion în America de Nord în cursul
acestui an, respectiv noul Mondeo în Europa.

La fabrica din Craiova se
produc în prezent motorul de 1
litru EcoBoost, disponibil în
douã variante, de 100 ºi 120 de
cai putere, ºi autoturismul BMax.
Ford produce zilnic
circa 365 de maºini ºi
450 de motoare.
“Motorul de 1,5 litri
este o apariþie esenþialã
din punct de vedere
strategic pentru Ford,
având în vedere eforturile companiei de a
rãspunde cererii
puternice la nivel
mondial pentru motoarele sale EcoBoost în

patru cilindri.
Odatã cu lansarea celui mai nou
motor al sãu cu
consum redus,
Ford are acum
capacitatea de a
construi 1,6
milioane de
motoare EcoBoost anual. Pânã la
sfârºitul anului
2013 ºase uzine
Ford din Europa,
Asia ºi America
de Nord vor
produce motoare EcoBoost,
triplându-se astfel numãrul
fabricilor care produceau astfel
de motoare în 2010”, se aratã
într-un comunicat al companiei.

plificare, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fãrã taxã ºi înscriu în aceste
facturi o menþiune referitoare la
faptul cã au aplicat taxarea inversã. Taxa se calculeazã de cãtre
beneficiar ºi se înscrie în facturi
ºi în jurnalul pentru cumpãrãri,
fiind preluatã atât ca taxã colectatã, cât ºi ca taxã deductibilã în
decontul de taxã. Înregistrarea
taxei de cãtre cumpãrãtor, atât ca
taxã colectatã, cât ºi ca taxã deductibilã în decontul de taxã este
denumitã autolichidarea taxei pe
valoarea adãugatã. Colectarea taxei pe valoarea adãugatã la nivelul taxei deductibile este asimilatã
cu plata taxei cãtre furnizor/
prestator.

În primul trimestru al anului 2013
La nivel naþional, comisarii
Gãrzii Financiare au efectuat
37.749 controale
În primul trimestru al anului
2013, la nivel naþional, comisarii
Gãrzii Financiare au efectuat
37.749 controale ºi au constatat
contravenþii pentru care au dispus sancþionarea cu amenzi în
cuantum total de 27.247.140 lei,

precum ºi confiscãri de numerar
ºi bunuri în valoare totalã de
12.336.371 lei. Suplimentar, pentru încãlcarea obligativitãþii de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale ºi a normelor de
comercializare a produselor accizabile, s-a dispus suspendarea
activitãþii comerciale a 1.125
puncte de lucru aparþinând so-

cietãþilor verificate. „În primele
trei luni ale lui 2013, comisarii
Gãrzii Financiare au constatat un
prejudiciul total de 878.828.339
lei cauzat bugetului consolidat al
statului prin încãlcãri ale legislaþiei fiscale ºi financiar-contabile,
motiv pentru care au întocmit
856 sesizãri penale, pe care leau înaintat organelor de urmãrire specializatã. De asemenea,
comisarii Gãrzii Financiare au
întocmit 354 Decizii de instituire a mãsurilor asigurãtorii asupra unor active patrimoniale identificate în valoare totalã de
398.695.012 lei. În aplicarea prevederilor Ordinului preºedintelui
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscale nr. 282/2013, au fost
monitorizate 109.129 transporturi rutiere intracomunitare, dintre care au fost sigilate 25.084
mijloace de transport mãrfuri cu
risc fiscal ridicat”, a declarat
Felicia Pop, comisar general al
Gãrzii Financiare.

Promoþie cu premii în valoare de 15.000
EUR de la BRD ºi Western Union
Clienþii care realizeazã douã tranzacþii Western Union la BRD, pânã pe 30 iunie 2013, vor fi
înscriºi automat în tragerea la sorþi pentru a câºtiga unul dintre cele 120 de premii a câte 100 de
euro sau unul dintre cele 3 premii în valoare de
1.000 EUR. Campania a demarat astãzi în întreaga reþea de unitãþi a BRD-Groupe Societe
Generale (aproximativ 900 de agenþii). « Lansarea campaniei BRD dedicate promovãrii serviciului Western Union înainte de Sãrbãtorile
Pascale susþine fidelizarea clienþilor ºi creºterea numãrului transferurilor în unitãþile noastre. BRD lanseazã în premierã un mecanism ce
faciliteazã participarea celor ce trimit sau primesc bani din þarã sau strãinãtate, aceºtia intrând automat în tragerea la sorþi», a declarat
Elena Oprea, Directorul Executiv Delegat al

Departamentului Marketing ºi Managementul
Produselor din cadrul BRD- Groupe Société
Générale.
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Occidentalii au probe
solide privind utilizarea
de arme chimice în Siria
Statele occidentale deþin „probe
solide” potrivit cãrora în conflictul
sirian s-a utilizat cel puþin o datã
armament chimic, au anunþat joi
diplomaþi ONU. Damascul a depus, pe
20 martie, o solicitare oficialã în
vederea efectuãrii unei anchete, însã
autoritãþile siriene au refuzat,
sãptãmâna aceasta, accesul pe
teritoriul sirian a membrilor misiunii
ONU, dupã ce secretarul general Ban
Ki-moon a subliniat cã „toate
acuzaþiile” vor face obiectul unor
anchete. „Existã mai multe exemple în
care suntem complet siguri cã obuze
chimice au fost utilizate în mod
sporadic”, a declarat un diplomat
occidental, sub protecþia anonimatului. Marea Britanie ºi Franþa au
transmis ONU informaþii cu privire la
aceste acuzaþii, potrivit cãrora forþele
guvernamentale au utilizat armament
chimic împotriva rebelilor, în oraºul
Homs, pe 23 decembrie. În acest
context, preºedintele SUA, Barack
Obama, a anunþat joi cã a deblocat
pentru rebeliunea sirianã suma de 10
milioane de dolari americani, în
cadrul unui ajutor umanitar ºi
medical.

Manifestanþi egipteni,
operaþi fãrã anestezie
Armata egipteanã le-a ordonat
medicilor sã opereze fãrã anestezie
manifestanþi rãniþi în timpul revoltelor organizate împotriva regimului lui
Hosni Mubarak, conform unor
fragmente dintr-un raport publicat în
ediþia de ieri a cotidianului britanic
„The Guardian”, preluat de AFP.
Acest raport privind atrocitãþile
comise de armatã ºi poliþie din 2011,
comandat de preºedintele Mohamed
Morsi, aratã, de asemenea, cã
personalul medical ºi militarii au
atacat manifestanþi în interiorul unui
spital din Cairo, scrie publicaþia
britanicã. Ultimul capitol al raportului descrie tratamentul la care au fost
supuºi manifestanþii la spitalul militar
Kobri el-Qoba din Cairo, în mai
2012. Potrivit „The Guardian”, o
sursã le-a dezvãluit anchetatorilor cã
un medic al armatei le-a ordonat
medicilor sã opereze fãrã anestezie ºi
fãrã sterilizare. Un alt martor a
descris cum medici ai armatei ºi
militari „i-au atacat pe manifestanþi,
lovindu-i violent ºi insultându-i”.

C O M E N TA R I U

Cipru: Costul ajutorului a ajuns la 23 miliarde euro
Costul planului de ajutor al
Ciprului a fost reevaluat: 23
miliarde euro în loc de 17
miliarde euro, cât erau
prevãzuþi. Diferenþa de 6
miliarde euro va fi plãtitã de
deponenþii în bãncile cipriote
ºi de statul cipriot. Guvernul
de la Nicosia a anunþat joi
dupã-amiazã, în ajunul
reuniunii de ieri a miniºtrilor
de Finanþe din zona euro, de
la Dublin, acest lucru. ªi
anume cã factura planului de
salvare trece de 17,5 miliarde euro cu 10 miliarde (9
miliarde contându-se a veni
din partea Uniunii Europene
ºi 1 miliard de la FMI).
Banca Centralã trebuie sã
vândã o parte din rezervele
sale de aur, în sumã de 400
miliarde euro, pentru a

ªTIRI

contribui la finanþarea planului de salvare. Dar asta este
un mizilic. Esenþialul contribuþiei cipriote, de aproape
10,6 miliarde euro, va veni
din lichidarea bãncii Laiki ºi
din „operaþiile” asupra
conturilor ce depãºesc
100.000 de euro de la Bank
of Cyprus. Ieri însã, la
Dublin, miniºtrii de Finanþe
din cele 17 þãri ale zonei euro
au avut o cu totul altã abordare. ªi s-a vorbit de un
ajutor de numai 10 miliarde
euro ºi un vãrsãmânt de 75
milioane euro, în debutul lunii
viitoare, pentru plata salariilor
funcþionarilor. Ministrul de
Finanþe luxemburghez, Luc
Frieden, a menþionat cã UE ºi
FMI nu vor majora ajutorul
acordat Ciprului. „Eu ºtiu cã

nevoile de finanþare sunt mai
mari pentru perioada 20132016, dar nu putem face mai
mult”, a spus Frieden. Economiºtii Troicii (UE, Banca

Central Europeanã ºi FMI)
prevãd o cãdere a PIB-ului
cu 8,7% în acest an, în urma
restructurãrii bãncilor, ºi cu
3,9% anul viitor.

Pentagonul respinge ipoteza conform cãreia Coreea
de Nord ar putea lansa o rachetã nuclearã
Statele Unite „nu cred” cã Phenianul este în
mãsurã sã lanseze o rachetã nuclearã, a declarat joi, pentru AFP, un înalt responsabil american, dupã ce un congresman american a afirmat contrariul, citând un raport al serviciilor de
informaþii militare. „Nord-coreenii nu au demonstrat niciodatã aceastã capacitate ºi nu credem
cã sunt capabili în prezent”, a adãugat acest
responsabil aflat sub anonimat. „Nu pot menþiona detaliile unui raport care este clasificat în
întregime, însã este inexact sã se sugereze cã

Premierul palestinian
a dimisionat, din cauza
divergenþelor
cu preºedintele Abbas
Surse din cadrul Autonomiei
Naþionale Palestiniene (ANP) afirmã
cã premierul Salam Fayyad a
demisionat. Potrivit mass-media, în
ultima vreme s-a înregistrat o
acutizare a divergenþelor între
premier ºi preºedintele Mahmoud
Abbas, informeazã cotidianul rus
Kommersant. Potrivit unor avizate
surse de informaþie din Palestina,
Salam Fayyad ºi-ar fi înaintat demisia
încã de sãptãmâna trecutã. Ca
motivaþie oficialã a gestului a fost
invocat progresul ce s-a conturat în
reglementarea interpalestinianã ºi
apariþia de perspective în formarea
cabinetului de „unitate naþionalã”,
din care vor face parte reprezentanþi
ai miºcãrii Fatah, care controleazã
Cisiordania, ºi reprezentanþi radicali
ai grupãrii Hamas, în controlul
cãreia se aflã Fâºia Gaza. În realitate,
surse din anturajul premierului afirmã
cã Salam Fayyad este extrem de
nemulþumit de amestecul liderului
palestinian Mahmoud Abbas în
activitatea guvernului.
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regimul nord-coreean a testat complet, implementat sau demonstrat acest tip de capacitãþi
nucleare evocate în acest pasaj”, a reacþionat
într-un comunicat purtãtorul de cuvânt al Pentagonului, George Little. Anterior, în cadrul unei
audieri a secretarului Apãrãrii, Chuck Hagel, ºi
a celui mai înalt grad militar american, generalul Martin Dempsey, un reprezentat republican
din Colorado, Doug Lamborn, a dezvãluit un
raport al serviciului de informaþii miliare american, Defense Intelligence Agency (DIA), sugerând cã Coreea de Nord este
capabilã sã lanseze o rachetã dotatã cu o focoasã nuclearã. „DIA
apreciazã cu siguranþã moderatã
cã Nordul dispune de arme nucleare care ar putea fi amplasate
pe rachete balistice. Cu toate
acestea, fiabilitatea lor este scãzutã”, a declarat alesul, citând raportul finalizat, conform acestuia,
„luna trecutã”. Acest studiu este
clasificat, însã concluziile sale nu
sunt, chiar dacã acestea nu fuseserã fãcute publice, a pledat acesta. ªi Ministerul sud-coreean al
Apãrãrii a declarat ieri cã se „îndoieºte” de capacitatea Coreei de
Nord de a lansa o rachetã balisticã
cu focos nuclear. Pe de altã parte,

Italia: În continuare fãrã guvern
La 24 ºi 25 februarie a.c. italienii
au votat. La mai bine de ºase sãptãmâni, impasul politic este total. Divizat între forþe politice practic egale, care refuzã sã colaboreze, Parlamentul este incapabil sã degajã o
majoritate viabilã ºi guvernul demisionar al lui Mario Monti (foto) se
limiteazã doar la gestionarea afacerilor curente. Pentru moment, nivelul bursei este mai ridicat decât la 25
februarie a.c.. ªi, în general, este ca
ºi cum absenþa guvernului n-ar fi
afectat economia. Dar aparenþele
sunt înºelãtoare. Blocatã ºi incapabilã de decizii, Italia acumuleazã întârzieri. ªi trezirea se anunþã dureroasã. Peninsula nu are diplomaþie.
Între altele. Dupã demisia spectaculoasã a ministrului Afacerilor Externe, Giulio Terzi di Sant’Agata, portofoliul este deþinut interimar de Mario Monti, care a mãrturisit cã nu

ºtie cum sã scape de aceastã funcþie. Joi s-a întâlnit, la Londra, cu
omologii sãi din G8, în cadrul unui
summit. În absenþa unui ministru de
Externe, Roma riscã sã piardã
posturi în instituþiile europene dupã
sfârºitul anului viitor. Mai mult, din
aceleaºi motive, Italia a fost incapabilã sã negocieze eliberarea a patru
jurnaliºti luaþi ostatici în Siria. Guvernul Monti nu a putut proceda la
nici o nominalizare de înalþi funcþionari. ªi este vorba de posturi fundamentale. De exemplu: ºeful poliþiei,
patronul aviaþiei civile sau al Casei
de Depuneri ºi Consemnaþiuni. Armata este într-o stare de alarmã: misiunile de menþinere a pãcii în Liban
ºi Afganistan nu sunt finanþate din
luna septembrie. În actualul vid politic, nimeni nu poate spune ce se va
întâmpla. Cu un ºomaj de 12% ºi
40% în rândul tinerilor situaþia este

înalþi responsabili americani au îndemnat China,
ieri, sã se foloseascã de toatã influenþa sa pentru
a opri acþiunile „destabilizatoare” ale Coreei de
Nord, afirmând cã interesele regionale ºi internaþionale sunt în joc. „China are un interes enorm
în stabilitate, iar demersurile neîncetate ale Coreei de Nord de a obþine o rachetã nuclearã armatã sunt inamicul stabilitãþii”, a declarat un înalt
responsabil al administraþiei americane care se
îndreapta spre Seul, alãturi de secretarul de stat
american John Kerry. De cealaltã parte, Coreea
de Nord a ameninþat din nou, ieri, Japonia, cu
represalii, în cazul în care aceasta se implicã în
vreun fel într-un eventual conflict ce ar izbucni
în peninsula coreeanã. Calificând drept „provocatoare” declaraþiile Japoniei cu privire la interceptarea unei rachete ce ar putea fi lansatã de
Phenian, agenþia oficialã nord-coreeanã KCNA a
avertizat cã un asemenea gest ar risca sã arunce
Japonia „în flãcãri nucleare”. „Japonia se aflã în
continuare în vizorul armatei noastre revoluþionare, iar dacã Japonia face cel mai mic gest,
scânteia rãzboiului va atinge Japonia prima”, a
dat asigurãri KCNA într-un editorial. Japonia s-a
declarat pregãtitã sã rãspundã oricãrui tip de scenariu. „Nu putem sã comentãm, dar putem sã
spunem cã vom adopta toate mãsurile posibile
pentru a rãspunde acestui tip de scenariu”, a
declarat pentru AFP un purtãtor de cuvânt al
Ministerului japonez al Apãrãrii.

explozivã. Ieri, Silvio Berlusconi a
declarat cã este dispus sã susþinã un
candidat de centru-stânga la alegerea noului preºedinte italian, de cãtre Parlament, dar pune condiþia formãrii unei mari coaliþii guvernamentale între alianþa de centru-dreapta ºi
cea de centru-stânga. Lui Giorgio
Napolitano îi expirã mandatul la 15

mai. Pânã în prezent, Pier Luigi Bersani nu a exclus categoric o alianþã
cu fostul preºedinte al Consiliului de
miniºtri, Silvio Berlusconi, dar diviziunile apãrute în partidul sãu îi creazã probleme. Existã multã incertitudine ºi, peste toate, nu existã guvern,
într-un moment de crizã economicã prelungitã.
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programe TV / cinema
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JOI - 18 aprilie
TVR 1
6,55 Imnul României;
7,00 Telejurnal;
9,00 Legendele palatului: Negustorul
Lim Sang – ok;
10,30 Ora de business (r);
11,10 Legendele palatului: Luna
imbrãþiºeazã Soarele (r);
12,30 Tribuna partidelor parlamentare;
13,00 De joi pânã joi;
14,00 Telejurnal;
15,00 Teleshopping;
15,30 Akenze;
16,45 Lozul cel mare * Tragerile Loto;
17,40 Legendele palatului: Luna
imbrãþiºeazã Soarele;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
22,10 Teoria unei crime;
23,50 Ora de business (r);
0,35 Cine a scris Noul Testament?;
2,05 Lumea modei (r);
2,10 Olimpiada veseliei (r);
3,00 Oameni care au schimbat lumea;
3,25 Telejurnal (r);
4,15 Prim-plan;
5,05 Legendele palatului: Negustorul
Lim Sang – ok (r).

TVR 2
6,00 Ora de ºtiri;
7,00 Videoclipuri muzicale;
7,05 Teleshopping;
8,00 Euromaxx Highlights;
8,30 Pregãtind viitorul;
9,00 Tandem de ºoc;
9,50 Videoclipuri muzicale;
10,00 Confesiuni (r);
11,10 Atenþie, se cântã! (r);
12,30 Decor ºi stil (r);
13,00 Concert: Festivalul „George
Enescu”;
14,00 Teleshopping;
15,00 Euromaxx Hightlinghts (r);
15,30 Pregãtind viitorul (r);
16,00 Poveste imoralã;
17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal;
19,00 tandem de ºoc (r);
19,55 Videoclipuri muzicale;
20,10 Pe aripile vieþii (III);
21,40 Poate nu ºtiai;
21,50 Videoclipuri muzicale;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Poveºtiri ºi nuvele din secolul
al XIX-lea;
0,20 Despre documentar... încã ceva
în plus;
1,20 Timpul chitarelor;
2,15 Pe aripile vieþii (III) (r);
2,40 Adio, Europa! (r);
3,35 Aventura urbanã (r);
4,30 Confesiuni (r);
5,20 Mesager.

HBO
6,00 Moneyball: Arta de a învinge;
8,10 Pe platourile de filmare;
8,35 Saga Amurg: Zori de zi –
Partea I;
10,30 Descendenþii;
12,25 Hubble;
13,10 Jack ºi Jill;
14,40 Lorzii din Dogtown;
16,30 Dans interzis;
18,20 Punct ochit, punct... iubit!;
20,00 The Rolling Stones –
Legenda;
21,05 Sã nu mã pãrãseºti;
22,50 Rãzbunarea unui rocker;
0,50Spartacus: Rãzboiul
damnaþilor.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari ;
13,00 Anatomia lui Grey;
14,00 Farmece;
15,00 Legate de un secret;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Anatmoa lui Grey;
21,00 În mintea criminalului;
23,00 Paradisul Michelle;
0,00 Aproape legal;
1,00 Uºa de aur;
3,00 Farmece.

PRO TV

ANTENA 1

7,00 ªtirile Pro TV ;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Asediaþi la domiciliu (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Arest la domiciliu;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Las Fierbinþi;
21,30 Spitalul de demenþã;
22,00 ªtirile Pro TV;
22,30 Delta Force – Misiune de
sacrificiu;
0,30 Pariu cu viaþa (r);
1,30 ªtirile Pro TV;
3,00 Delta Force – Misiune de
sacrificiu (r);
5,00 Ce se întâmplã, doctore? (r);
5,30 Happy Hour (r).

6,00 Observator;
8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;
11,10 FamiliaDA;
11,50 Mireasã pentru fiul meu;
13,00 Observator;
14,00 Mireasã pentru fiul meu;
16,00 Observator;
17,00 Acces direct;
19,00 Observator;
20,00 Observator special;
20,30 Next Star;
23,00 Un show pãcãtos;
1,00 Observator (r);
2,00 Plasa de stele (r);
3,45 Acces direct (r).

ACASÃ
7,00 Stãpâna (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate (r).

PRO CINEMA
7,30 Poveºtiri adevãrate;
8,30 Acasã în bucãtãrie (r);
9,30 Transformarea: Roboþii
salvatori (r);
10,00 Teleshopping;
10,30 Transformarea: Roboþii
salvatori;
11,00 Acasã în bucãtãrie;
12,00 Teleshopping;
12,15 Zoom în 10;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Smallville (r);
15,30 ProMotor (r);
16,00 Smallville;
17,00 La Bloc (r);
18,00 Academia de Poliþie (r);
19,00 La Bloc;
20,00 Mortal Kombat;
21,00 Academia de Poliþie;
22,00 Blestemul dragonului;
0,00 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului;
1,00 CSI: Miami;
2,30 Operaþiunea de salvare (r);
3,15 Fratele.
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PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort (r);
6,30 Frumoasa Ceci (r);
7,30 Gazeta de perete;
8,00 Focus monden (r);
8,30 Totul despre mame (r);
9,00 Teleshopping;
9,30 Fãrã ocoliºuri;
11,30 Teleshopping ;
11,45 Frumoasa Ceci;
13,00 Teleshopping;
13,30 Iubiri secrete (r);
14,30 Teleshopping;
15,00 Dragul de Raymond (r);
15,30 Totul despre mame;
16,00 Cireaºa de pe tort (r);
17,00 Trãsniþii (r);
18,00 Focus 18;



PANORAMIC
CINEMATOGRAFIC

Filmele din perioada 12.04 - 18.04.2013
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CINEMA PATRIA
OBLIVION. PLANETA UITATÃ
Ore de spectacol:
14:00; 19:00; 21:30
Gen film: Acþiune,
Aventuri, SF
Cu: Tom Cruise,
Morgan Freeman,
Olga Kurylenko,
Andrea Riseborough
Regizor: Joseph
Kosinski

Jocul
Ore de spectacol:
16:30
Gen film:
Dramã, Dragoste
Cu: Dragoº Onisei,
Ana Cristina Iacob,
Eusebiu ªtefãnescu
Regizor:
Olimpia Stavarache

19,00 Focus sport;
19,30 Cireaºa de pe tort;
20,30 Dupã faptã ºi rãsplatã;
21,30 Mondenii;
22,15 Trãsniþii;
23,00 Gazeta de perete;
23,30 Focus monden;
0,00 Dragul de Raymond (r);
0,30 Fãrã ocoliºuri (r);
3,00 Focus (r);
4,00 Trãdaþi în dragoste (r).

B1 TV

NAÞIONAL TV

7,00 ªtirile B1 TV;

6,00 Sare ºi piper (r);
7,30 Taxi Driver (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Pastila Vouã (r);
13,45 Hoþul fantomã (r);
15,00 Copii contra pãrinþi (r);
16,40 Aventurile lui Sinbad;
17,30 Dragoste dulce-amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Hoþul fantomã (r);
22,30 Fosta mea iubire (r);
0,15 Dragoste dulce-amarã;
1,15 Albumul Naþional (r);
3,15 Baronii (r);
4,00 Taxi driver (r);
5,00 Culoarea fericirii (r).

10,15 Talk B1;
12,00 ªtirile B1 TV;
14,00 Butonul de panicã;
15,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Talk B1;
17,00 ªtirile B1 TV;
18,30 Aktualitatea B1;
20,00 Stirile B1TV;
21,00 Sub semnul întrebãrii;
23,00 Lumea lui Banciu;

CINEMA MODERN
HOTEL TRANSILVANIA
Proiecþie digitalã
2D BLUE RAY
Ore de spectacol:
12:00
Tarif: 8 lei;

Dansatoarea
din umbrã
Ore de spectacol:
14:00; 18:00; 20:00
Tarif întreg: 8 lei;
Joi, ora 14:00, tarif redus - 6 lei

Poziþia copilului

1,00 Sub semnul întrebãrii (r);

Ore de spectacol: 16:00
Tarif întreg: 8 lei.

2,40 ªtirile B1 TV.

Joi, tarif redus - 6 lei

0,00 ªtirile B1 TV;
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Anunþul tãu!
SC FIN WATER SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a Autorizaþiei de Mediu
privind activitãþile de: - Captarea, tratarea ºi distribuþia apei (CAEN 3600);
- Colectarea ºi epurarea apelor uzate
(CAEN 3700); - Activitãþi de testãri ºi
analize tehnice (CAEN 7120); - Lucrãri de construcþii a proiectelor utilitare pentru fluide (CAEN 4221), sediul social în CRAIOVA, str. Gheorghe Doja nr. 2A, et. 1, jud. DOLJ. Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediul APRM din str. Petru Rareº nr.
1, Craiova, zilnic între orele 09-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APRM Craiova pânã la data
de 27 aprilie 2013.
S.C. COSMOPOLYMER S.R.L. cu sediul în: Comuna Pieleºti, sat Pieleºti,
str. Calea Bucureºti, nr. 140, jud. Dolj
solicitã de la Agenþia de Protecþie a
Mediului, obþinerea autorizaþiei de
mediu pentru obiectivul (activitatea)
RECUPERAREA MATERIALELOR
RECICLABILE SORTATE amplasat în
Comuna Pieleºti, sat Pieleºti, Calea
Bucureºti, nr. 140, jud. Dolj. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot
depune eventuale contestaþii sau sugestii, la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, Craiova.

CERERI SERVICIU

Solicit angajare, secretariat, administraþie. Telefon: 0763/
17.23.63.
CONDUCÃTOR auto
B,C,E, atestat marfã
ADR, card, 54,5 ani,
solicit angajarea. Telefon: 0742/522.763,
0720/166.857.
Absolvent al Facultãþii de Ingineria Mediului în Horticulturã, cu
experienþã în domeniul vânzãrii de materiale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Telefon: 0351/802.028.

Caut de lucru ca menajerã. Telefon: 0720/
799.847; 0751/911.417.
Persoanã serioasã,
nefumãtoare, doresc sã îngrijesc copil (menaj) sau bãtrâni. Telefon: 0771/
563.087.
Doamnã serioasã
caut de lucru ca menajerã. Telefon: 0758/
152.881.

OFERTE SERVICIU

Caut restaurator mobilã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Angajãm frizeriþã –
coafezã. Telefon: 0754/
533.807.
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publicitate
Caut femeie internã
pentru ajutor gospodãrie. Telefon: 0751/
016.612;0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.
Caut femeie îngrijire
bãtrânã intern. Telefon: 0729/951.222.

MEDITAÞII

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

PRESTÃRI SERVICII

RAIKKO ROOF VINDE ÞIGLÃ METALICÃ LA PREÞ DE
PRODUCÃTOR, 5,5
EURO/MP. MONTÃM ÞIGLÃ METALICÃ TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI
BURLANE REPARAÞII ACOPERIªURI + PLACÃRI
POLISTIREN, DULGHERIE. OFERIM
CERTIFICAT DE
GARANÞIE, PREÞ
AVANTAJOS. EXECUTÃM ORICE FEL
DE LUCRÃRI LA
CASE. DISCOUNT
10%.TELEFON:
0740/519.461; 0762/
014.352.
Confecþionãm rame ºi
stupi. Telefon: 0728/
571.069.
EXECUTÃM dulgherii, învelitor toate tipurile de tablã, curãþãm
jgheaburi ºi reparãm.
Telefon: 0748/417.501.

Înfiinþare societãþi ºi 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 contabilitate presteazã servicii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist
marochinãrie. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular, vând garsonierã – Brazdã,
bloc G5, etaj 6, Preþ
95.000 lei. Telefon:
0760/791.256.
Vând camerã cãmin
Bariera Vâlcii (SPIACT).
Telefon: 0251/328.244;
0760/884.433.
Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil.
Telefon: 0771/579.669.
Vând camerã cãmin
îmbunãtãþitã, parchet,
geam termopan, izolaþie interioarã. Preþ
62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.
URGENT VÂND GARSONIERÃ PARTER,
FILIAªI. TELEFON:
0764/225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND APARTAMENT 2 CAMERE,
DRÃGÃNEªTIOLT. TELEFON:
0763/265.251.
Vând apartament,
douã camere, semidecomandat, Brazdã, 34.000 euro, negociabil. Telefon:
0722/431.895; 0767/
761.131.
Vând apartament în
Brazda lui Novac –
4/4. Telefon: 0754/
533.807.
Vând apartament
2 camere, Brazda
lui Novac. Telefon:
0762/307.962.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Slatina, zona
ACR, parter, cu toate
dotãrile, preþ negociabil. Telefon: 0762/
620.432.
Vând apartament 4
camere decomandate. Zonã centralã (Ciufulici). Telefon: 0351/
809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lângã Craiova. Telefon:
0766/483.542.
CASE

Vând sau schimb
casã parter + etaj comuna Pleniþa, pretabil
firmã cu apartament
Craiova sau Bucureºti.
Ofer diferenþa. Telefon: 0741/178.132.
Vând gospodãrie formatã din 2 case, anexe ºi curte 38 ari, în
Þigleºti, Valea Stanciului. Telefon: 0721/
502.003.
Vând proprietate Cârcea-Viaduct, locaþie
deosebitã. Telefon:
0721/995.405.

Vând casã cu etaj,
cu 600 mp teren intravilan plus 6,5 ha
teren extravilan,
Sãrbãtoarea – Bucovãþ, 85.000 euro
negociabil. Telefon:
0744/197.224.
Vilã Braniºte Mãnãstire. Telefon: 0762/
638.632.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere
cu puþ american ºi
4000 mp, pomi, în Livezi, com. Podari. Telefon: 0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi, viþã-de-vie. Telefon: 0768/710.866.
Vând casã cu etaj,
pod, subsol, construcþie solidã, zonã
centralã, Agronomie,
6 camere, 2 bãi, bucãtãrie, teren 462 m2,
garaj. Telefon: 0726/
275.943.
Schimb casa D+P 6
camere 2 holuri, 2 bãi,
pivniþã teren 1300 mp
utilitãþi schimb cu 2
apartamente. Telefon:
0761/824.947.
PA R T I C U L A R ,
VÂND CASÃ “REGALÃ” SUPERBÃ
ÎN COMUNA DIOªTI,
3 CAMERE ªI DEPENDINÞE: BUCÃTÃRIE, BECI, MAGAZIE, GARAJ, PÃTUL, CURTE 3400
MP, FÂNTÂNÃ ÎN
CURTE, APÃ CURENTÃ, LA STRADÃ, LA 100 M DE DN
65 CRAIOVA – CARACAL. PREÞ NEGOCIABIL. TELEFON: 0722/33.66.34.
Vând casã cu 5 camere, baie, bucãtãrie, dependinþe, Bãile Olãneºti, 45.000
euro, negociabil. Telefon 0725/505.440.

sâmbãtã, 13 aprilie 2013

Vând în comuna Pleniþa, Dolj douã case
cu câte douã camere fiecare, cu antreu
ºi beci, mobilate ºi cu
tot inventarul gospodãresc pentru douã
familii, apã, canal,
baie, situate lângã
spitalul Pleniþa. Preþ
total 40.000 lei. Telefon: 0230/561.168.
Casã 4 camere, bucãtãrie, baie, beci,
suprafaþã 108 mp,
teren 275 mp, gaze,
apã, încãlzire centralã, Aleea 6 Brestei. Telefon: 0725/
505.424.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera
Vâlcii, strada Ramuri
62 – 60.000 euro. Telefon: 0786/982.529.
D+P, 6 camere, pivniþã, utilitãþi, teren 1300
mp anexe (3 camere
cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.
Vând casã în Goicea Micã, stare
bunã (5 camere,
baie cu boiler electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Telefon: 0760/
295.905.

TERENURI

Vând 2 ha pãdure comuna Borãscu, judeþul Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între
case, cu casã la þarã
în comunele învecinate sau vând. Telefon:
0763/616.711.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND teren agricol
comasat. Relaþii telefon: 0728/048.066.

Vând 1500 mp în Bãile Govora, “Belvedere”, împrejmuit, lângã
pãdure, toate utilitãþile instalate. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren intravilan,
3500 mp, situat în
Popoveni, cu 23 m
deschidere la strada
principalã, cu toate
facilitãþle ºi în condiþii
avantajoase. Telefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intravilan. Telefon: 0762/
090.223;0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI DE 70 – 75.000
MP. TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren intravilan
400 mp situat în Segarcea, strada “Unirii”
nr. 29F (în spatele liceului), cadastru ºi
3300 mp vie (parþial
defriºatã) situatã pe linia mare în plai. Telefon: 0251/428.415.
Vând 4000 m2 + vie ºi
pomi fructiferi + casã
bãtrâneascã pentru
demolare, cu cadastru
fãcut la 11 km de Craiova – intravilan. Cedez 4200 m2 tren extravilan – pentru reparaþii casã. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvoru
de Sus. Terenurile fiind la stradã betonatã
având toate facilitãþile
preþ convenabil. Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
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Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
– ªimnicu de Sus
(600 mp de Lacul
Tanchiºtilor), negociabil. Telefon: 0351/
170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Opel Astra Caravan, benzinã, 2001,
4.000 euro negociabil.
Tel. 0744.197.224.
Vând Volkswagen
Golf VI culoare alb,
an fabricaþie 2010,
km 10.000, preþ
8.500 euro. Telefon:
0744/391.195;
0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, înmatriculat 1800 E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Mitsubishi Galant
GLSTD diesel, fab.
96 închidere centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã,
CD, 289.000 km, înmatriculatã în Bulgaria, stare de funcþionare, 700 euro, negociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter
2,3 cm, benzinã, fabricaþie 93, în stare
de funcþionare, nerulatã în þarã – 550
euro, negociabil. Telefon. 0769/682.917.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Telefon: s0767/116.092.

Urgent! Vând Mitsubishi Colt, an fabricaþie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând þiglã – Jimbolia
ºi cãrãmidã. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând mobilier apartament: dormitor (pat
matrimonial, douã
noptiere, ºifonier trei
uºi, comodã, oglindã),
douã camere tineret,
mobilier bucãtãrie, bibliotecã, canapea trei
piese. Stare bunã, preþ
negociabil. Telefon:
0745/780.055.
ÞEVI irigat, aparat sudurã special, platformã stupi neînmatriculatã, vin roºu de þarã
foarte bun, þuicã. Telefon: 0732/012.505,
0749/012.505.
Vând þuicã de 50 de
grade, 15 lei/L. Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele verticale pentru sufragerie,
culoare portocaliu, preþ
foarte bun. Telefon:
0744/325.836; 0766/
656.844.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977;0725/533.042.
Vând frigider Electrostar, combinã muzicalã CMS 205, piese Dacia noi, piei bovinã argãsite, calculator instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã
albã – faianþã micã roz,
negociabil. Telefon:
0770/334.168.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
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Vând maºinã de spãlat, televizor color, frigider clasa A. Telefon:
0742/884.839; 0351/
463.661.
VÂND MOTOR PENTRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELEFON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz
pentru voiaj, arcuri spirale pentru suspensii
dublurã la Mercedes
190D, de epocã. Telefon: 0251/598.518.
Vând masã lemn masiv – ext.12 persoane,
fotolii sculptate gen jilþ;
dozator bere + tub
CO2, frigidere, scaun
ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom,
aparat telefon-fax. Telefon: 0746/660.001.
Vând cadru metallic
pentru handicap,
masã sufragerie 6 persoane, chiuvetã cu picior (ciupercã), preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând set 16 piese pentru gãtit etajat, economic, rapid, fãrã ulei. Cadou nuntã deosebit. Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe
grâu nou, preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna Terpeziþa, 1
leu/kg. Telefon: 0760/
191.641.
Butelii aragaz, douã
focuri pentru voiaj. Arcuri spirale suspensii
autoturism Mercedes
190D, 1966. Telefon:
0251/598.518.
Vând 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Telefon: 0351/447.472;
0764/060.657.

Vând canistrã aluminiu 20 litri, ansamblu
ax volan cu pedaliere
ºi contact cu cheie
Dacia 1310 nou, arzãtor încãlzire la gaze
sau butelie, arzãtoare
gaze sobã, reductor
tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan
3,5/2,5 grena – 60
lei; pãlãrie fetru nr.
55 nouã – 60 lei; telefon fix cu numere
– 25 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Telefon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea,
ºifonier, vitrinã, bufet,
aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând 2 roþi cu jenþi la
4 gãuri pt. Opel Astra
F Caravan, montate
cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14.
Preþ 100 lei/buc. Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã
interior, telescop spate pt. Opel Astra F
Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior
pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/517.023.
Ozonator: purificã
aerul, apã terapeuticã, mâncare ecologicã, bãi terapeutice,
sterilizator rufe, tacâmuri, frigider. Telefon: 0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb Olt
ºi F376, floarea-soarelui
Favorit ºi Performer,
lucernã, orzoaicã, ovãz
ºi mazãre la cele mai
mici preþuri. Relaþii
suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159
0785/292.188
Vând 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. Telefon:
0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon: 0743/462.582.
Vând centralã Vaillant
26 kw, membranã,
apã caldã, defectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm
50 vedre nouã –
douã uºi cu toc noi
pentru casã, cilindru
de cupru cu þeavã ºi
butoi galvanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3 canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.

Vând avantajos ºifonier, vitrinã, maºini
de cusut, covoare, încãlzitor pe gaze, instant apã pe gaze,
haine din piele. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diametru
38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor
Dacia 1100 nouã. Telefon: 0721/995.405.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã 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.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA
str. “Caracal” nr. 105
Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVANTAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA
MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ
GOSPODÃRESC: porþelan – sticlãrie, 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

Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã jubiliarã argint 25
gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã 100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând vitrinã, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.

Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deosebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufragerie lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/034.443.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi (peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon:
0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, peisaje, naturi statice, icoane ulei ºi foiþã
aur, convenabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând þuicã culoarea
berii, þinutã în butoi de
dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
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Conducerea
SC FRA
ŢII BA
CRIZ
FRAŢII
BACRIZ
anunţă programul de
lucr
u al Târ
gului
lucru
Târgului
Comercial Fraţii Bacriz:
Luni – V
ineri
Q
Vineri
9.00 – 20.00
Q Sâmbătă – Duminică
9.00 – 1
8.00
18.00
Vândcauciucuri155X13
cu jantã, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, delcou motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din salcâm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânãtoare din piele, hidrofor pentru irigaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rãsad de muºcate cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639;0351/430.880.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon: 0736/429.876;
0758/937.083.

Particular! Cumpãr
apartament – garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon: 0748/195.954.
CASE

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

Cumpãr 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 tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL 7080 MP. TELEFON:
0729/033.903.
Cumpãr dormitor
sculptat, canapea, fotolii mãsuþã hol. Telefon: 0761/824.947.
Caut beneficiar pentru închiriere sau transport de mãrfuri diverse din judeþ sau þarã.
Posed Dacia papuc
cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
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Cumpãr spaþiu
comercial,
70-80 mp. Telefon:
0729/033.903
Caut cumpãrãtor sau
investitor pentru o microfermã de flori: trandafiri, zambile, frezii ºi
pepinierã pomi fructiferi, culturã de cãpºuni
în sere sau solarii. Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sãbii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament
cu 2 camere decomandat, zona George
Enescu, strada Fãgãraº. Telefon: 0766/
463.563.
PARTICULAR închiriez garsonierã
modernã, complet
utilatã, A. I. Cuza visa-vis de Mc. Donald’s, 200 Euro. Telefon: 0740/008.922,
0767/557.158.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu comercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã
– Brazdã în blocurile
G4, G5, sau G6. Telefon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de
apartament decomandat, Brazda lui
Novac. Telefon: 0762/
267.631.

P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdiniþã copii. Telefon:
0251/429.943; 0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere modificat în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, acces bilateral,
pretabil firmã. Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, decomandate, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti
(zona Institut), complet mobilatã ºi utilatã. Telefon: 0764/
855.169.
Primesc 2 fete în gazdã condiþii bloc. Telefon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã, condiþii bloc. Telefon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon: 0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ultracentral, 4 camere,
2 bãi, mobilat, centralã termicã, tot confortul, 250 euro. Rog
seriozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã bulevardul „1 Mai”. Telefon: 0785/886.507.
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Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la bloc, lângã Medicinã. Telefon: 0770/
300.327.
CERERI

Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsumator de bãuturi alcoolice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Telefon: 0740/895.691.
Doresc apartament mobilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

MATRIMONIALE

PIERDERI

MEDICINÃ TRADIÞIONALÃ CHINEZÃ! Tratament: de
prevenþie, curativ
ºi de completare a
deficitului în organism cu produse
S.N.B.A. Aparaturã medicalã pentru
familie. Telefon:
0724/512.304.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar
pensionar, doresc,
contra retribuþie,
doamnã pentru companie ºi îngrijire. Telefon: 0351/446.735,
între orele 12.00 –
17.00.
Ofer unei pensionare sub 70 ani adãpost
ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.

COMEMORÃRI
Comemorãm 2
ani, de când dragul nostru ADRIAN (ADI) DUDÃU
ne-a pãrãsit pentru totdeauna, lãsându-ne sufletele împietruite
de durere. Pânã
când vor închide
ochii mama Mida,

Pierdut borsetã cu
documente pe numele Covei Horea.
Gãsitorului ofer recompensã. Telefon:
0764/292.916.

DECESE

Soþia ºi copii regretã decesul celui ce a fost soþ ºi
tatã, LÃCÃTUªU
DUMITRU (MITU).

CONDOLEANÞE

Colectivul Secþiei
5 Poliþie Craiova
este alãturi de
agent Roxana Bãnicã în aceste momente grele pricinuite de decesul
tatãlui sãu. Sincere condoleanþe! Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte ºi pace!
Familia Vintilã regretã decesul colocatarului din blocul “Lumea copiilor”, ION ªTEFAN
ºi transmite condoleanþe familiei.

sora Cami, fetiþa
Bianca, soþia Nicoleta ºi tatãl
Costel nu-þi vor
uita chipul frumos ºi blând.
Dumnezeu sã te
odihneascã. Comemorarea va
avea loc azi, 13
aprilie, în localitatea Zãnoaga.

PENSIONAR vârsta a III-a caut doamnã vârstã apropiatã
pentru a uni singurãtatea. Telefon: 0784/
018.383.
Intelectual craiovean
cu vilã, pensionar, sãnãtos, altruist, caut
partenerã compatibilã. Telefon: 0251/
458.192.
Salariat, 50 de ani,
nefumãtor, neconsuANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z
TREBUIE
TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
mator de bãuturi al- z VALABIL PREZENTAT
NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
coolice, caut doamnã serioasã, fãrã Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
obligaþii, apropiatã
de vârstã. Telefon: Cãtre S.C.
S.R.L.
0740/895.691.
Subsemnatul.................................................................................
Alexandru, pensionar, Domiciliat în ............................................................................
vãduv, doresc doam- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
nã vãduvã, vârstã 70- vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
71 ani. Telefon: 0784/ la rubrica ...................................... la data de ....................
984.085.
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
Domn singur doresc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
doamnã 65 ani, fãrã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
copii. Telefon: 0747/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
072.472.
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DIVERSE

Urmaºii familiei Ioanin
din comuna Maglavit
sã sune la 0721/
995.405 pentru recuperare teren agricol.
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BUNDESLIGA – ETAPA A XXIX-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Freiburg –
Hannover;
Sâmbãtã: Bayern – Nurnberg, Wolfsburg –
Hoffenheim, Mainz – Hamburg, Furth – Dortmund, Dusseldorf – Werder, Schalke – Leverkusen;
Duminicã: Stuttgart – M’gladbach, Augsburg – Frankfurt.
1. Bayern
75
10. Nurnb.
38
2. Dortm.
55
11. Hamb.
38
3. Leverk.
49
12. Wolfsb.
33
4. Schalke
45
13. Stuttgart 33
5. Freiburg
42
14. Werder
31
6. Frankfurt
42
15. Dussel.
29
7. M’bach
41
16. Augsb.
24
8. Mainz
39
17. Hoffenh. 23
9. Hannov.
38
18. Furth
15

HANDBAL (F)

Ce recul pe final!

Oltchim a ratat incredibil calificarea
în finala Ligii Campionilor
Gyor 24-25 Oltchim
(în tur 24-22)

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXXI-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Betis – Sevilla;
Sâmbãtã: Valladolid – Getafe, Levante – Deportivo, Espanyol – Valencia, Malaga – Osasuna;
Duminicã: Rayo – Sociedad, Atletico – Granada, Zaragoza – Barcelona, Bilbao – Real M.;
Luni: Mallorca – Celta.
1. Barcelona 78
11. Levante
40
2. Real M.
65
12. Espan.
39
3. Atletico
62
13. Vallad.
35
4. Sociedad
51
14. Bilbao
35
5. Valencia
49
15. Osasuna 31
6. Malaga
47
16. Granada
28
7. Betis
47
17. Zarag.
27
8. Getafe
44
18. Deport.
26
9. Rayo
44
19. Celta
24
10. Sevilla
41
20. Mallorca 24

LIGUE 1 – ETAPA A XXXII-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Valenciennes – St’Etienne;
Sâmbãtã: Troyes – Paris SG, Ajaccio – Nancy, Evian TG – Rennes, Lorient – Bastia, Bordeaux – Montpellier, Brest – Reims;
Duminicã: Nice – Sochaux, Lyon – Toulouse, Lille – Marseille.
1. Paris SG
64
11. Toulou.
41
2. Marseille
57
12. Bastia
39
3. St’Etien.
53
13. Valenc.
36
4. Lyon
53
14. Ajaccio
34
5. Lille
52
15. Reims
34
6. Nice
51
16. Sochaux
32
7. Montpel.
48
17. Evian
31
8. Lorient
44
18. Nancy
30
9. Bordeaux
43
19. Brest
29
10. Rennes
42
20. Troyes
25

SERIE A – ETAPA A XXXII-A
Sâmbãtã: Pescara – Siena, Atalanta – Fiorentina;
Duminicã: Palermo – Bologna, Chievo –
Catania, Cagliari – Inter, Torino – Roma, Genoa
– Sampdoria, Parma – Udinese, Milan – Napoli;
Luni: Lazio – Juventus.
1. Juventus
71
11. Cagliari
39
2. Napoli
62
12. Bologna
37
3. Milan
58
13. Atalanta
37
4. Fiorentina 52
14. Sampd.
36
5. Lazio
51
15. Torino
36
6. Inter
50
16. Chievo
35
7. Roma
48
17. Siena
27
8. Catania
46
18. Palermo
27
9. Udinese
45
19. Genoa
27
10. Parma
39
20. Pescara
21

CUPA LIGII ANGLIEI – SEMIFINALE –
O SINGURÃ MANªÃ
Sâmbãtã: Millwall (II) – Wigan;
Duminicã: Chelsea – Man. City.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXXIII-A
Sâmbãtã: Arsenal – Norwich, A. Villa – Fulham, Everton – QPR, Reading – Liverpool, Southampton – West Ham;
Duminicã: Newcastle – Sunderland, Stoke
– Man. United.
Partidele Wigan – Swansea, Chelsea – Tottenham ºi Man. City – West Brom au fost amânate din cauza disputãrii semifinalelor Cupei.
1. United*
77
11. South.
37
2. City*
65
12. West H.* 37
3. Chelsea*
58
13. Newca.
36
4. Tottenh.
58
14. Norwich
35
5. Arsenal*
56
15. Stoke
34
6. Everton*
52
16. A.Villa
33
7. Liverpool 49
17. Sunderl.
31
8. West B.
44
18. Wigan*
31
9. Swansea
41
19. QPR
24
10. Fulham* 39
20. Reading
23
(*) – un meci mai puþin.

Salã: „Veszprem Arena”; Spectatori: 5.000.
Navarro (21 de intervenþii), UnLunde (14 intervenþii) – Loke (5
gureanu – Barbosa (5), Manea (5),
goluri), Radicevici (4), Lekici (4),
Pineau (4), Managarova (3), BulaGorbicz (3), Kovacsics (3), Retovici (3), Meiroºu (2), Jovanovici
dei-Soos (2), Amorim (2), Szepesi
(1), Brãdeanu (1), Nechita (1).
(1), Tervel, Orban.
Antrenor: Jakob Vestergaard.
Antrenor: Ambros Martin.
Eliminãri de 2 min.: Amorim / Pineau, Jovanovici, Bulatovici, Manea.
Arbitri: Nikolici/Stojkovici (Serbia).
Jucãtoarea meciului: Silvia Navarro.

Sursa: sptfm.ro
A jucat ca niciodatã, a sfârºit ca
întotdeauna. Cam aºa ar putea fi catalogatã prestaþia pe care a avut-o joi searã
Oltchim, care a ratat incredibil, la
mustaþã, prezenþa în finala Ligii Campionilor. Învinse în tur la douã goluri,
elevele lui Jakob Vestergaard au câºtigat
contra celor de Gyor la numai unul, asta
în condiþiile în care au avut ºi ºase
„lungimi” avans, cu doar nouã minute
înainte de terminarea timpului regulamentar.
Oltchim a intrat pe parchetul sãlii din
Veszprem ca o mare formaþie. Foarte
bine din punct de vedere psihic, vâlcencele au condus din primul ºi pânã în
ultimul minut. Cel mai bun om al echipei
a fost Navarro, care a apãrat fabulos pe
toatã durata meciului. În atac, începutul
de joc i-a aparþinut Oanei Manea (foto,
la minge), care a înscris aproape la
fiecare minge pe care avut-o pe semicercul advers, în timp ce gazdele au
pãrut surprinse de forþa Oltchimului.
La pauzã a fost 14-10 în favoarea
româncelor, exact rezultatul înregistrat
dupã primele 30 de minute în România,
dar pentru Gyor, ºi se pãrea cã totul se
îndrepta spre un final de vis. Mirajul s-a
menþinut ºi dupã reluare, când au ieºit la
rampã Pineau ºi Barbosa, pentru ca în
minutul 51 Oltchim sã conducã la o
diferenþã confortabilã, 24-18. Din

pãcate, de aici încolo
diferenþa s-a redus
treptat, „galacicele”
nemaizbutind sã puncteze
timp de ºapte minute,
24-23 (58).
A venit apoi reuºita muntenegrencei
Bulatovici ºi Oltchim era din nou în
finalã, graþie golurilor mai multe înscrise
în deplasare. Totul a durat însã decât
cât ai clipi, deoarece Loke a înscris ºi
ea. Vâlcea s-a aruncat în atac ºi, deºi
mai avea la dispoziþie mai mult de un
minut, Manea a trimis o pasã greºitã,
nãruind orice speranþã de calificare. Ar
fi fost a doua finalã de Ligã pentru
Oltchim, dupã cea pierdutã în 2010,
contra formaþiei daneze Viborg.
În cealaltã semifinalã, slovenele de
la Krim Ljubljana pornesc cu prima
ºansã de calificare, dupã ce au
câºtigat, în manºa tur, pe terenul
norvegienelor de la Larvik HK, cu 2422. Partida se va disputa astãzi, de la
ora 21:30, putând fi urmãritã în direct
pe Digi Sport 2.

capul sus din Liga Campionilor, dar e
greu sã pierzi aºa calificarea. Fetele au
demonstrat cã jocul de la Bucureºti, din
tur, a fost o greºealã. Meciul GyorOltchim a fost adevãrata finalã a Ligii
Campionilor, dar aceasta e jocul. Te
pedepseºte, când greºeºti. Cu 10
minute înainte de final aveam 6 goluri
avans. Am învins, dar nu ne-am
calificat. Ce poate fi mai dureros
pentru ele? Vom vedea care va fi
viitorul echipei. Sunt mulþi «prieteni» ai
echipei, care stau la pândã ºi se bucurã
când e rãu. Ar fi criminal, dacã una
dintre cele mai bune echipe ale Europei
s-ar desfiinþa (n.r. din cauza gravelor
probleme financiare)”, a spus Cristian
Gaþu, pentru Mediafax.

Cristian Gaþu: „Am ieºit
cu capul sus din competiþie.
E greu sã pierzi aºa
calificarea!”
Preºedintele Federaþiei Române de
Handbal, Cristian Gaþu, a declarat, joi
searã, dupã ce Oltchim a ratat
calificarea în finala Ligii Campionilor,
cã formaþia vâlceanã a ieºit cu capul
sus din competiþie. „Am ieºit cu

Keºeru, jucãtorul lunii martie în liga secundã francezã
Convocat în premierã la naþionala României, dar fãrã sã fi bifat vreun minut

în „dubla” cu Ungaria ºi Olanda, lui
Claudiu Keºeru (26 de ani) îi merge de
minune în Franþa.
Românul, care este golgeterul la zi al celui de-al doilea
eºalon din Hexagon, cu 17
goluri marcate, a fost desemnat de fani drept cel mai bun
jucãtor al lunii martie din Ligue 2!
Acesta va primi trofeul pe
19 aprilie, înainte de meciul pe
care echipa sa club, Angers,
îl va susþine pe teren propriu
cu SM Caen. Keºeru i-a devansat, cu 57 la sutã din voturi, pe Valere Germain (Mo-

naco, 32 la sutã) ºi pe Ladislas Douniama (Guingamp, 11 la sutã).
Potrivit site-ului oficial al clubului Angers, românul, care a înscris în martie
trei goluri, a obþinut trofeul de cel mai
bun jucãtor al lunii de cinci ori în carierã, fiind fotbalistul cu cele mai multe astfel de performanþe.
Fãrã a lua în calcul rezultatele consemnate asearã în cele 8 meciuri (din
10) ale etapei cu numãrul 32 (dintr-un
total de 38), Angers, care a evoluat, în
deplasare la Niort, ocupa înaintea acestei runde locul 4, primul în afara promovãrii, cu 54 de puncte. Cu unul mai
puþin decât Nantes, respectiv Guingamp,
ºi cinci decât liderul AS Monaco.
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Jocurile au fost fãcute

Bayern – Barça ºi Dortmund – Real,
în semifinalele Champions League
Bayern Munchen – FC Barcelona
ºi Borussia Dortmund – Real Madrid
sunt meciurile din semifinalele Ligii
Campionilor, în urma tragerii la sorþi
care a avut loc ieri, la sediul UEFA de
la Nyon.
Tragerea la sorþi a fost efectuatã
de fostul internaþional olandez Ruud
van Nistelrooy.
Fãrã îndoialã, capul de afis este þinut de confruntarea dintre Bayern ºi
Barcelona, adicã duelul dintre viitoarea ºi fosta echipã a lui Pep Guardiola.
Tehnicianul de 42 de ani va prelua
conducerea tehnicã a bavarezilor în
varã, înlocuindu-l pe actualul antrenor, Jupp Heynckes, care se va retrage la finalul sezonului. Guardiola i-a
pregãtit pe catalani în perioada 20082012, reuºind sã câºtige nu mai puþin
de 14 trofee, printre care ºi douã Ligi
ale Campionilor.
Potrivit uefa.com , Bayern Munchen ºi FC Barcelona s-au întâlnit ultima datã în sferturile de finalã ale Ligii

Campionilor în sezonul 2008/2009. Catalanii au mers mai departe atunci (4-0
în Spania ºi 1-1 în Germania), ulterior
câºtigând ºi competiþia. Cele douã
echipe au mai fost adversare ºi în sezonul 1998/1999, în faza grupelor, când
Bayern s-a impus în ambele meciuri.
În cealaltã semifinalã, Borussia
Dortmund ºi Real Madrid vor reedita
dubla din faza grupelor din acest sezon, formaþia germanã reuºind sã câºtige pe teren propriu cu 2-1 ºi sã obþinã o remizã pe “Santiago Bernabeu”,
scor 2-2.
Este pentru a treia oarã consecutiv când Real Madrid ajunge în semifinalele Ligii Campionilor cu Jose
Mourinho pe bancã, de fiecare datã
echipa din capitala Spaniei fiind eliminatã, de Barcelona, în 2011, ºi de
Bayern, anul trecut.
Meciurile tur din semifinalele Ligii
Campionilor se vor desfãºura pe 23 ºi
24 aprilie, în timp ce manºele secunde
sunt programate pe 30 aprilie ºi 1 mai.

LIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETUR
Rezultate consemnate joi
3-2 (în tur 1-3)
Au marcat: Marcano 51, Karadeniz 62, Natcho 75 pen. / Torres 5,
Moses 55.
 FC Basel – Tottenham
2-2, 4-1 pen. (în tur 2-2)
Au marcat: Salah 27, Dragovici 49 / Dempsey 23, 42.
 Lazio – Fenerbahce
1-1 (în tur 0-2)
Au marcat: Lulici 60 / Erkin 73.
(Stefan Radu a fost integralist la gazde)
 Newcastle – Benfica
1-1 (în tur 1-3)
Au marcat: Cisse 71 / Salvio 90+2
Program semifinale, în urma tragerii la sorþi de ieri: Fenerbahce – Benfica,
FC Basel – Chelsea. Meciurile se vor disputa în 25 aprile ºi 2 mai.
Finala este programatã în 15 mai la Amsterdam.

 Rubin Kazan – Chelsea

Ultimul act va avea loc pe 25 mai,
pe Stadionul Wembley din Londra.

Rumenigge, elogii la adresa
Barcelonei: „Sunt foarte încântat cã vom întâlni cea mai
bunã echipã din Europa”
Preºedintele Consiliului de Administraþie al clubului Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, a declarat, vineri, cã este foarte încântat
de faptul cã adversara din semifinalele Ligii Campionilor va fi cea mai
bunã echipã din Europa, FC Barcelona, a notat uefa.com.
„În opinia mea, FC Barcelona este
emblematicã în cupele europene. În
ultimii ani a câºtigat Liga Campionilor
de mai multe ori decât orice altã echipã. Este cea mai bunã echipã din Europa în acest moment, cu un potenþial
fantastic de atac. Am jucat cu ei în
2009 ºi a fost foarte greu. Îmi amintesc bine cum a fost ºi nu îmi place sã
mã gândesc la asta, pentru cã a fost
foarte dureros. Oricum, avem o oportunitate minunatã de a arãta cã am
devenit mult mai buni. Vor fi douã
meciuri foarte bune, la cel mai înalt
nivel posibil. În plus, consider cã
avem un oarecare avantaj prin faptul
cã vom juca turul acasã. Sunt foarte
încântat cã vom întâlni cea mai bunã
echipã din Europa. În continuare consider cã FC Barcelona este marea favoritã pentru câºtigarea Ligii Campionilor”, a spus Rummenigge.
De cealaltã parte, reprezentantul
Barcelonei la tragerea la sorþi de la
Nyon, Andoni Zubizaretta, s-a declarat, la rându-i, încântat: „Este o
dublã manºã excelentã. În semifinale

sunt patru echipe mari, cãrora le place cu adevãrat sã joace fotbal. Suntem bucuroºi cã ne aflãm aici”.

Manager Borussia Dortmund:
„Nu cred cã Real Madrid
se va teme de noi dupã
ce s-a întâmplat în grupe”
Managerul general al Borussiei,
Hans-Joachim Watzke, a declarat cã nu
crede cã adversara din semifinalele Ligii Campionilor, Real Madrid, se va
teme de echipa germanã dupã ce în

faza grupelor a înregistrat o înfrângere
ºi un egal în meciurile cu aceasta.
„Nu cred cã Real Madrid se va
teme dupã ce s-a întâmplat în faza grupelor. Ne vor respecta, aºa cum îi vom
respecta ºi noi. Suntem mulþumiþi de
tragerea la sorþi, nu pentru cã ne gândim cã avem o dublã manºã facilã, cu
pentru cã Liga Campionilor este o
competiþie internaþionalã ºi voiam mai
degrabã un meci internaþional, nu o
confruntare naþionalã, cu Bayern”, a
spus Watzke.
Trecând în tabãra Madridului, Emilio Butragueno, a afirmat cã sperã ca
de aceastã datã Real sã se impunã în
faþa Borussiei Dortmund. „Respectãm
foarte mult echipa Borussia Dortmund. Am jucat cu aceastã formaþie
de douã ori, dar nu am reuºit sã o învingem. De aceastã datã sperãm cã
situaþia va fi diferitã, pentru cã vrem
sã ajungem în finalã, la asta visãm”, a
precizat Butragueno.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
Digi Sport 1
9:00 – FORMULA 1 – Calificãri Marele Premiu al Chinei / 12:15 – FORMULA 3 – Campionatul European de la Silverstone (Anglia) /
17:00 – FOTBAL – Liga I: Oþelul Galaþi – Turnu Severin / 19:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul
Ploieºti – Gloria Bistriþa / 21:30 – FOTBAL –
Liga I: Dinamo – „U” Cluj.
Digi Sport 2
14:00 – WUSHU – Campionatul European /
17:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Reading –
Liverpool / 19:30 – BASCHET (M) – Play-off,
sferturi de finalã, meci 1: CSU Ploieºti – BC Timiºoara / 21:30 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor (semifinale, manºa retur): Krim Ljubljana – Larvik HK / 23:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Malaga – Osasuna.
Digi Sport 3
16:15 – BASCHET (M) – Play-off, sferturi
de finalã, meci 1: CSM Oradea – „U” Mobitelco
Cluj / 18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Troyes – Paris SG / 21:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Ajaccio – Nancy.
Dolce Sport 1
16:00 – FOTBAL – Camp. Ucrainei: ªahtior
Doneþk – Zorya / 18:00 – FOTBAL – Liga I:
Ceahlãul – Concordia Chiajna / 21:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Ajaccio – Nancy.
Dolce Sport 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chindia Târgoviºte – Delta Tulcea / 13:00 – FOTBAL –
Liga a II-a: FC Brãila – Sportul Studenþesc /
16:00 – HANDBAL (M) – Cupa Germaniei:
Handewitt – Hamburg / 18:45 – HANDBAL

(M) – Cupa Germaniei: Melsungen – Kiel /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Atalanta –
Fiorentina.
TVR 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Farul Constanþa – Rapid CFR Suceava.
TVR 2
10:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:
RCMUV Timiºoara – RCJ Farul.
GSP TV
12:00 – FOTBAL – Turneu Under 16: România – Slovacia / 15:00 – FOTBAL – Camp.
Rusiei: Terek Grozny – Kuban Krasnodar /
23:00 – FOTBAL – Camp. SUA: Seatlle Sounders – New England / 2:00 – FOTBAL – Camp.
SUA: DC United – New York RB.
Sport.ro
19:15 – FOTBAL – Cupa Angliei (semifinale): Millwall – Wigan / 1:00 – GOLF – Turneul
Campionilor.
Eurosport
17:00 – CÃLÃRIE – Sãrituri Hermes Paris
(Franþa) / 18:45 – HALTERE – CE Tirana (Albania): feminin, 75 kg / 21:30 – HALTERE – CE
Tirana (Albania): masculin, 105 kg.
Eurosport 2
9:30 – FOTBAL – Camp. Australiei: GWS
Giants – St Kilda FC / 13:00 – FOTBAL – Camp.
Japoniei / 16:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Bayern Munchen – Nurnberg / 19:30 –
FOTBAL – Camp. Germaniei: Schalke – Leverkusen / 21:30 – BASCHET (M) – Eurocupa –
finala, Charleroi (Belgia): Bilbao – Lokomotiv
Kuban.

Duminicã
Digi Sport 1
10:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al
Chinei / 12:15 – HANDBAL (M): HCM Constanþa – ªtiinþa Bacãu / 14:00 – FOTBAL –
Camp. Angliei: Newcastle – Sunderland /
16:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Stoke City
– Man. United / 18:00 – HANDBAL (F) –
Cupa EHF (semifinale, manºa retur): HC Zalãu – Metz / / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Rapid – Steaua.
Digi Sport 2
9:00 – WUSHU – Campionatul European
/ 13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Rayo –
Sociedad / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Cagliari – Inter / 18:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Atletico – Granada / 20:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Zaragoza – Barcelona
/ 22:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Bilbao
– Real Madrid.
Digi Sport 3
13:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Palermo
– Bologna / 16:15 – BASCHET (M) – Playoff, sferturi de finalã, meci 2: CSM Oradea –
„U” Mobitelco Cluj / 18:00 – BASCHET (M)
– Play-off, sferturi de finalã, meci 2: CSU Ploieºti – BC Timiºoara / 19:45 – BASCHET (M)
– Play-off, sferturi de finalã, meci 1: SCMU
Craiova – Gaz Metan Mediaº / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Milan – Napoli.
Dolce Sport 1
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Cagliari
– Inter / 19:00 – FOTBAL – Camp. Greciei:
Olympiakos – Panathinaikos.
Dolce Sport 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Buftea

– FC Botoºani / 16:00 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Torino – Roma / 18:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Lyon – Toulouse / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Milan – Napoli.
GSP TV
15:00 – FOTBAL – Turneu Under 16: România – Moldova / 0:00 – FOTBAL – Camp.
SUA: Houston Dynamo – Chivas USA.
Sport.ro
18:00 – FOTBAL – Cupa Angliei (semifinale): Chelsea – Man. City / 1:00 – GOLF –
Turneul Campionilor.
Eurosport
13:00 – SUPERBIKE – Campionatul Mondial de la Valencia (Spania): manºa întâi / 14:00
– HALTERE – CE Tirana (Albania): feminin,
+75 kg / 16:00 – CICLISM – Cursa Amstel
Gold (Olanda) / 18:00 – HALTERE – CE Tirana (Albania): masculin, +105 kg / 19:00 –
CURSE DE MAªINI – Campionatul Mondial
de anduranþã de la Silverstone (Anglia).
Eurosport 2
11:30 – SUPERSTOCK – Campionatul
Mondial de la Aragon (Spania) / 14:00 –
CURSE DE MAªINI – Campionatul Mondial
de anduranþã de la Silverstone (Anglia) /
14:30 – SUPERSPORT – Campionatul Mondial de la Valencia (Spania) / 16:00 – CURSE
DE MAªINI – Campionatul Mondial de anduranþã de la Silverstone (Anglia) / 16:30 –
FOTBAL – Camp. Germaniei: Stuttgart –
Monchengladbach / 18:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Augsburg – Frankfurt /
21:30 – FOTBAL – Cupa Africii pe Naþiuni
Under 17 (Maroc): Nigeria – Ghana.

C

16 / cuvântul libertăţii

sport

M

Y

K

sâmbătă, 13 aprilie 2013
Pagină realizată de COSMIN STAICU

Start în play-off
pentru Ştiinţa
Baschetbaliştii joacă duminică şi luni primele două
partide cu Gaz Metan Mediaş, în Sala Polivalentă
Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaş
Sala Polivalentă, duminică, ora 19.45 şi luni ora 17.30
Universitatea Craiova: Dzambic, Habus, Bureau, Seals, Drăguşin. La dispoziţie: Djurasovic,
Hallik, Kabengele (Miskovic), Petrişor. Antrenor: Andelko Mandic.
Gaz Metan: Shiloh, Lilov, Mitchell, Ivanovic, Krstanovic. La dispoziţie: Nicoară, Guţoaia,
Dundjerski (Mladenovic), Mandache. Antrenor: Marcel Ţenter.
Arbitri: Alexandru Olaru, Alin Faur, Dragoş Nicolae.
Un sezon remarc abil pentru
echipa masculină de baschet a Craiovei a adus-o în faţa celei mai importante faze a campionatului: playoff-ul. Ghinionul şi orientarea deficitară din ultima etapă a sezonului regulat au scos în calea craiovenilor cea mai bună echipă din
România: Gaz Metan Mediaş. Cu
un buget superior, antrenată selecţionerul României Marcel Ţenter,
cu o bancă mult mai lungă, cu un
parcurs spectaculos în FIBA Eurochallange, cu un trofeu deja adjudecat săptămâna trecută, Cupa
României, dar şi cu o victorie netă
asupra craiovenilor obţinută recent,
101-66, Gaz Metan porneşte clar
cu prima şansă în serie. Locul mai
bun ocupat la finalul sezonului regulat conferă Craiovei unicul atu:
disputarea a 3 meciuri pe teren propriu. Şi totuşi, elevii lui Mandic sau impus în tur, scor 82-68. „Avem
exemplul acelui succes, dar şi avantajul publicului extraordinar, aşa că
ne putem gândi să eliminăm Mediaşul. Contează mult cum ne vom
rec upera, fiindcă avem o bancă
mai scurtă decât ei” spune Ionuţ
Drăguşin, fost jucător la Mediaş.
„La un moment dat oboseala şi-a
spus cuvântul, dar acum suntem

pregătiţi pentru play-off. Din punctul meu de vedere Gaz Metan este
acum cea mai bună echipă din România, ceea ce s-a văzut şi în Cupa
României. Vom da tot ce putem
pentru a câştiga. Dacă vom reuşi
vom fi fericiţi, dacă nu, ne vom
felicita adversarii. Am făcut deja
istorie pentru echipa din Craiova în
sezonul regulat şi ne dorim să facem acelaşi lucru în play-off. Nu
ne-am făcut calcule, nici un adversar nu ar fi fost facil în această
fază” a declarat Darko Habus .
„Play-off-ul de anul aces ta este
unul foarte echilibrat, toate echipele pleacă de la zero, nu mai contează ce s-a întâmplat în sezonul
regulat. Partidele cu Craiova vor fi
grele, se vor juca până în ultima
secundă şi va conta fiecare detaliu. Craiova a fost surpriza sezo-

nului prin baschetul practicat şi este
capabilă să învingă pe oricine, de
aceea trebuie să fim foarte concentraţi şi să le acordăm mare atenţie”
a declarat jucătorul Mediaşului, Andrei Mandache. Dacă aseară au fost
la Filarmonica Oltenia pentru a asista la un concert, baschetbaliştii Ştiinţei vor fi prezenţi alături de echipa
masculină de volei astăzi, de la ora
12, la Electroputere Mall, pentru a
se întâlni cu fanii. Prilejul estesusţinerea cauzei micuţei Daria Negrea,
pentru care se aşteaptă donaţii atât
la Mall, cât şi la meciuri, dar şi promovarea jocurilor şi o sesiune a fotografii şi autografe. Biletele costă
5 lei pentru meciul de duminică şi 7
lei pentru cuplajul de luni, care va
conţine meciul de baschet şi cel de
volei dintre Universitatea Craiova şi
Tomis Constanţa.

Programul play-off-ului
Universitatea Craiova (locul 4) – Gaz Metan Mediaş (locul 5) - duminică – ora 19.45, Digisport 3, luni – ora 17.30, Digisport 2.
Municipal Oradea (locul 2) – Mobitelco Cluj (locul 7) - sâmbătă şi
duminică - ora 16.15, Digisport 3.
Asesoft Ploieşti (locul 3) – BC Timişoara (locul 6) - sâmbătă - ora
19.30, Digisport 2, duminică - ora 18, Digisport 3.
BC Mureş (locul 1) – CSM Bucureşti (locul 8) - duminică - ora 18,
luni – ora 19.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 28-a
Astăzi, ora 12: CS Işalniţa – Amaradia Melineşti (B. Zamfir – P. Barbu, A. Marcu; V. Drăgan),
Avântul Pieleşti – Energia Craiova (Gh. Dinu – R. Tudor, L. Dida; I. Dumitrică), Şcoala de Fotbal GP
– AS Podari (R. Catană – A. Bădici, M. Barbu; P. Ştefan), CSO Filiaşi – Dunărea Calafat (O. Dumitrică
– P. Mihai, V. Nicola; M. Ezaru, A, Beldeanu), Dinamyk Craiova – Recolta Ostroveni (F. Văduva – C.
Teodorescu, D. Ilinca; I. Velea), Prometeu Craiova – Viitorul Cârcea (A. Puiu – D. Stanciu, A. Anghel:
A. Ilie), Progresul Segarcea – FC Leamna (I. Niţoi – B. Sfârloagă, A. Florescu; N. Ionescu). CSJ
Ştiinţa Craiova stă. Clasament: 1. Calafat 61p, 2. Podari 59p, 3. Prometeu 56p, 4. Filiaşi 51p.

Liga a III-a, seria a 4-a

CS Apă debutează la Depou cu Pandurii II
La primul meci pe care îl va disputa în acest sezon pe arena „Depou” din Bariera Vâlcii, CS Apă
Craiova va juca astăzi, de la ora 17, contra satelitului prim-divizionarei Pandurii Târgu Jiu. Meciul va
fi condus la centru de Cristina Dorcioman din Câmpulung Muscel, asistată de Gh. Bălan şi D. Radu,
ambii din Piteşti. Observatori sunt C. Iugulescu din Târgovişte şi Fl. Nicolaescu din Slatina. CS Apă
Craiova se află pe locul 11, penultimul, cu 10 puncte, în timp ce adversara ei ocupă poziţia a 5-a, cu 22
de puncte. Celalalte meciuri ale etapei a 19-a s-au jucat ieri.

Liga a II-a, etapa a 21-a
Seria I, astăzi, ora 11: CF Brăila - Sportul Studenţesc (ora 13), CSM Unirea Slobozia - CS Otopeni,
Chindia Târgovişte - Delta Tulcea, ACS Buftea - FC Botoşani (duminică, ora 11), Farul Constanţa Rapid CFR Suceava. Clasament: 1. FC Botoşani 34p, 2. Delta Tulcea 31p, 3. Săgeata 31p.
Seria a II-a, astăzi, ora 11: CSM Râmnicu Vâlcea - FC Maramureş Universitar Baia Mare, Luceafărul Oradea - FC Bihor Oradea, Damila Măciuca - FC UTAArad, FC Olt - ACS Poli Timişoara s-a jucat
ieri, Corona Braşov - CS Mioveni. Clasament: 1. Corona 31p, 2. ACS Poli 30p, 3. UTA Arad 29p.
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LIGA I – ETAPA A XXVI-A
Meciurile Gaz Metan – Astra şi CFR Cluj – Pandurii s-au jucat aseară.
Oţelul – CS Turnu Severin
Ceahlăul – Concordia
Petrolul – Gloria Bistriţa
Dinamo – „U” Cluj

Astăzi
– ora 17 (Digisport 1)
– ora 18.00 (Dolcesport 1)
– ora 19.00 (Digisport 1)
– ora 21.30 (Digisport 1)

Rapid – Steaua

Mâine
– ora 20.30 (Digisport 1)
Luni

FC Vaslui – FC Braşov
CSMS Iaşi – Viitorul

CLASAMENT
M
Steaua
25
Astra
25
Petrolul
25
4
Dinamo
25
5
Pandurii
25
6
Vaslui
25
Rapid
25
CFR Cluj
25
FC Braşov
25
Mediaş
25
Oţelul
25
„U” Cluj
25
Concordia
25
Viitorul
25
Ceahlăul
25
Iaşi
25
Severin
25
Bistriţa
25
LIGA I - ETAPAA XXV- A

– ora 19.00 (Dolcesport 1)
– ora 20.30 (Digisport 1)

V
20
14
12
13
13
11
10
9
9
8
7
7
6
4
6
6
4
3

E
3
5
9
6
5
7
7
9
7
7
9
7
7
12
6
4
8
8

Î
2
6
4
6
7
7
8
7
9
10
9
11
12
9
13
15
13
14

G
59-20
48-24
36-21
38-26
37-33
35-26
25-23
39-28
31-34
27-34
27-31
23-37
21-38
28-37
29-43
24-36
23-33
18-44

P
63
47
45
45
44
40
37
36
34
31
30
28
25
24
24
22
20
17

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

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

