
C     M     Y       K

C     M     Y       K

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

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 7127miercuri, 17 aprilie  2013  16 pagini    1,00 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- E secetă prin buzunare noas-
tre pentru că, Popescule, a plo-
uat cu politicieni.

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

Eroul
de la Segarcea
copleşit cu cadouri
la Colegiul
Prefectural

Elevul din Segarcea, Marius Cris-
tian Becheanu, cel care a salvat viaţa
unui copil de trei ani care a căzut într-
o fântână, a fost premiat în debutul
şedinţei de Colegiu Prefectural, de ieri,
alături de lt. col. Cătălin Mazilu – co-
mandatul Secţiei de Pompieri Segarcea
şi cpt. Cristian Nedelea, coordonato-
rul acţiunii de salvare. Marius Cristian
Becheanu a primit de la Fundaţia Arte-
go Umanitar o sumă de cinci sute de
lei lunar, până la sfârşitul acestui an.
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Cel mai vechi maraton din lume, cel din Boston – capitala statului Massa-
chusetts – aflat la a 117-a ediţie, a fost pătat cu sânge nevinovat, luni seara
târziu, dacă ne raportăm la ora Bucureştiului, cu puţin înainte de trecerea
liniei de sosire de către primii concurenţi, dintre cei 26.000 de participanţi. Se
alergase deja 4 ore, 9 minute şi 44 de secunde când două violente explozii,
survenite cvasi-simultan, au făcut trei morţi şi peste 140 de răniţi.

Morţi şi răniţi la
maratonul din Boston
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DNA a anunþat, ieri, cã în cazul generalului maior în
rezervã Corneliu Dobriþoiu (foto), fost ministru al Apã-
rãrii, a fost începutã urmãrirea penalã pentru participaþie
improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice,
dupã ce a închiriat ºi, ulterior, a cumpãrat, la un preþ
subvenþionat, o locuinþã de serviciu de la MApN, folo-
sind declaraþii false. Procurorii au precizat cã la data
încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a locuinþei
de serviciu din Bucureºti, contractul de închiriere înche-
iat pentru aceasta cu Corneliu Dobriþoiu era expirat din
29 iunie 2005, „nefiind astfel îndeplinitã condiþia existen-
þei unui contract de închiriere valid la momentul vânzã-
rii”. De asemenea, „declaraþia notarialã datã la 08.06.2005
de cãtre Dobriþoiu Corneliu nu corespunde realitãþii,
deoarece, la momentul respectiv, acesta deþinea, împre-
unã cu soþia sa, o locuinþã proprietate personalã”, lucru
interzis de Legea nr.562/2004, în baza cãreia au fost vân-
dute locuinþele MApN, a mai arãtat DNA. În acelaºi
dosar este urmãrit penal ºi generalul de brigadã în rezer-
vã Traian Pigui, ºef al Direcþiei domenii ºi infrastructurã
din MApN la data faptelor, pentru abuz în serviciu con-
tra intereselor publice. Valoarea prejudiciului în dauna
Ministerului Apãrãrii Naþionale a fost estimat la 1,2 mili-
oane de lei. Liberalul Corneliu Dobriþoiu a confirmat ieri,
la ieºirea din sediul Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA), unde s-a prezentat pentru a fi audiat, cã procu-
rorii au început urmãrirea penalã în cazul sãu, pentru cã
ar fi influenþat acordarea sau obþinerea unor foloase, în
dosarul privind atribuirea de locuinþe de serviciu unor
cadre militare. „Sunt puþin surprins cã dupã patru ani de
zile, neapãrând alte chestiuni la dosar, alte fapte... Dar
mã rog (...) e o chestie lungã acolo. Ceva de genul aces-
ta: cã aº fi influenþat acordarea sau obþinerea unor fo-
loase ºi aºa mai departe. Deci, nimic. (...) Probabil cã
sunt unele persoane care au interese directe sã nu cum-
va sã ajung la Ministerul Apãrãrii ºi din cauza asta tre-
buie deschis un dosar penal, care poate fi soluþionat în

20 de ani ºi sã blocheze accesul... Nu ºtiu de ce se tem,
pentru cã eu am apãrat legea ºi acolo”, a afirmat Dobri-
þoiu. Vineri, 12 aprilie a.c., Corneliu Dobriþoiu declara,
pentru Mediafax, cã ancheta DNA în care este vehiculat
numele sãu reapare într-un „context politic”, care ar pu-
tea fi legat de informaþiile privind preluarea portofoliului
Apãrãrii, ºi recunoºtea cã printre beneficiarii locuinþelor
de serviciu se aflã ºi el. „Am respectat strict procedura
de cumpãrare a locuinþei de serviciu, iar verificarea con-
diþiilor pe care eu trebuia sã le îndeplinesc în acest sens
a intrat în competenþa altor structuri din Ministerul Apã-
rãrii, cu care nu am fost într-o legãturã de serviciu, într-o
legãturã de subordonare. Ceea ce mi se pare curios este
cã o cercetare care înþeleg cã a început în 2009, iar timp
de patru ani nu am fost invitat sã fac vreun act de proce-
durã, se reia tocmai astãzi, probabil într-un context poli-
tic ºi mediatic ... având în vedere faptul, probabil, cã
numele meu a apãrut ca un posibil om care râvneºte
la portofoliul Apãrãrii”, a spus Dobriþoiu. El a preci-
zat cã a fãcut cerere „ca orice om, în baza legii”, în
anul 2006, însã la momentul respectiv nu avea o
funcþie în minister care sã influenþeze alocarea lo-
cuinþei. „Am lucrat în departamentul pentru politicã
de apãrare în domeniul relaþiilor internaþionale ale
ministerului, deci nu aveam nici un fel de legãturã
cu aspectele patrimoniale ale ministerului, ele fiind
în subordinea ministrului. Iar de la mine pânã la
ministru ... legãturile ... nici pe orizontalã nu ne-am
întâlnit, pentru cã eu am gestionat ºi programul de
relaþii internaþionale ale ministerului, ori cei care se
ocupau de patrimoniu nu-mi aduc aminte sã fi avut
o activitate internaþionalã semnificativã”, a afirmat
Dobriþoiu. Acesta susþine cã a primit notificare din
partea DNA în anul 2009, când a mers la audieri cu
avocatul ºi i-au fost prezentate elemente din dosar.
„În urma discuþiilor de atunci nu m-a mai chemat
nimeni, niciodatã”, a remarcat fostul ministru, care a

adãugat cã în momentul respectiv cineva ar fi reþinut
faptul cã el nu ar fi avut contract de închiriere valabil la
data cumpãrãrii locuinþei. „Lucrurile au stat cam în felul
urmãtor: contractul de închiriere era valabil la momentul
în care am fãcut cererea cãtre ministru, ca în baza legii sã-
mi îngãduie sã cumpãr apartamentul de serviciu. Con-
tractul ulterior, pânã la aprobarea ministrului, e adevãrat
cã a expirat, dar din momentul în care eu am fãcut cererea
pânã la aprobarea propriu-zisã a durat luni de zile. Eu am
stat în acea locuinþã, am plãtit chirie, am plãtit întreþinere
... ºi oamenii au considerat cã nu mai e nevoie sã reînno-
iascã contractul, având în vedere faptul cã am fãcut o
cerere pentru cumpãrarea acelei locuinþe”, a mai explicat
senatorul PNL. El a precizat cã a adus îmbunãtãþiri „ma-
jore” apartamentului înainte de a se muta, acesta fiind
motivul pentru care, atunci când s-a decis sã-l vândã,
preþul a fost mult mai mare decât cel de achiziþie.
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Premierul spune cã taxa
de cogenerare va
dispãrea, ANRE cã nu

Taxa de cogenerare va fi scoasã din
factura la energie, a anunþat premierul
Victor Ponta, precizând cã a discutat deja
în acest sens cu ministrul de resort. „As-
tãzi (n.r. - luni) am vorbit cu ministrul ºi
se scoate taxa de cogenerare”, a spus
Ponta la postul B1 TV. „Probabil, pre-
mierul Ponta nu a cunoscut toate ele-
mentele legate de taxa de cogenerare.
(...) Nu cred cã putem vorbi de elimina-
rea ei, ci de reevaluare, adicã sã scadã
în anumite cazuri. (...) Vom propune o
altã formã, în care sã revizuim algorit-
mul de calcul. (...) Încã nu avem date
foarte clare”, a spus în replicã, pentru
Mediafax, preºedintele Autoritãþii Naþi-
onale de Reglementare în domeniul Ener-
giei, Niculae Havrileþ. Taxa de congene-
rare, inclusã în factura de energie elec-
tricã, este perceputã în baza unei direc-
tive europene, cu scopul de a sprijini in-
vestiþiile în tehnologiile mult mai eficien-
te de producere a energiei.

Pensiile militare recalculate,
plãtite doar din 2014

Guvernul a avizat favorabil proiec-
tul legislativ privind plata pensiilor mi-
litare recalculate la nivelul din decem-
brie 2010, dar cu condiþia ca legea sã fie
aplicatã din ianuarie 2014, au declarat
agenþiei Mediafax surse oficiale. Proiec-
tul legislativ a fost depus în luna martie
la Parlament, de cãtre mai mulþi depu-
taþi ºi senatori, printre care Gabriel
Oprea, Corneliu Dobriþoiu ºi Radu Stroe.
Premierul Victor Ponta a explicat ieri cã
în anul 2013 Guvernul nu are sursa de
finanþare pentru rezolvarea problemei
pensiilor militare, el arãtând cã ministe-
rele Apãrãrii ºi de Interne cautã ca din
fondurile pe care le au deja la dispoziþie
sã facã o realocare pentru acestea. „Anul
acesta nu avem încã sursa de finanþare.
Dacã o gãsim, cu atât mai bine. Existã
condiþionarea bugetului. În acest mo-
ment, în buget nu sunt alte resurse”, a
spus Ponta. Angajaþii din sectorul public

vor primi salariile aferente lunii
aprilie 2013 pânã la sfârºitul
acestei luni, nu în prima parte a
lunii mai, cum ar trebui în mod
normal, potrivit unui proiect de
ordonanþã de urgenþã aflat pe
agenda ºedinþei de ieri a Guvernu-
lui. Astfel, bugetarii care ar trebui
sã încaseze salariile în intervalul 1-
10 mai 2013 vor primi banii pânã la
sfârºitul lunii aprilie 2013. Informa-
þia a fost confirmatã de premierul
Victor Ponta. „Ministerul de

Bugetarii vor primi salariile pentru luna
aprilie pânã la sfârºitul lunii în curs

Mai mulþi parlamentari USL au depus,
la Senat, un proiect legislativ de modifi-
care a Legii referendumului, prin care pro-
pun scãderea cvorumului de participare
la referendum de la 50% la 30%, a decla-
rat, ieri, deputatul PSD Florin Iordache.
El a precizat cã proiectul propune ca refe-
rendumul sã fie validat dacã nu mai puþin
de 25% din populaþia cu drept de vot se
pronunþã, fie pentru „Da”, fie pentru
„Nu”, aceasta fiind cea de-a doua condi-
þie cumulativã. Întrebat care este scopul
introducerii acestui proiect de lege, Ior-
dache a precizat cã s-a considerat cã pra-
gul de validare de 50% plus unu este
foarte mare, în condiþiile în care s-a con-
statat cã absenteismul este foarte ridicat
ºi nu întotdeauna populaþia este intere-
satã de obiectul unui referendum. El a
arãtat cã propunerea se aplicã tuturor ti-
purilor de referendum, inclusiv celui re-
feritor la revizuirea Constituþiei, pe care
USL intenþioneazã sã-l organizeze anul
acesta. ªi care, în condiþiile pragului ac-
tual, riscã sã nu fie validat. Potrivit pro-

USL a depus la Senat o iniþiativã legislativã
de modificare a pragului la referendum

Finanþe ºi ministrul delegat pentru
Buget au gãsit soluþia juridicã
pentru ca salariile bugetarilor care
trebuiau achitate exact în perioada
de Paºte, 1-10 mai, sã fie achitate
pânã pe 30 aprilie. Sper ca oamenii,
în felul acesta, sã poatã sã aibã
sursele necesare pentru cumpãrã-
turile de Paºte, iar aceia care sunt
mai norocoºi sã cheltuie banii în
facilitãþile turistice pentru care
doamna ministru Grapini (n.r. -
Maria Grapini, ministrul Turismu-
lui) se bate de fiecare datã. E o

categorie redusã, din pãcate,
raportat la ansamblul popula-
þiei, însã sprijinul pentru zona
de turism e oricând binevenit”,
a spus primul-ministru. În urmã
cu o lunã, Guvernul a decis ca
zilele de 2 ºi 3 mai 2013 sã fie
declarate libere pentru salariaþii
din sectorul public, pentru ca
ziua de 1 Mai sã fie legatã de
Sãrbãtoarea de Paºte, din 5 mai.

iectului de lege depus la Parlament, „re-
ferendumul este valabil dacã la acesta
participã cel puþin 30% din numãrul per-
soanelor înscrise în listele electorale per-
manente.(...) Rezultatul referendumului
este validat dacã opþiunile valabil expri-
mate reprezintã cel puþin 25% din cei în-
scriºi pe listele electorale permanente”.
Printre semnatarii proiectului de lege se
numãrã deputaþii PSD Valeriu Zgonea,
Florin Iordache ºi deputatul PC Bogdan
Ciucã. Guvernul va emite un aviz pozitiv
la acest proiect, a anunþat ieri premierul
Victor Ponta.  „Proiectul este fãcut exact
în baza deciziilor de anul trecut ale Curþii
Constituþionale, ºi anume un prag iden-
tic pentru toate tipurile de referendum,
nu doar pentru demiterea preºedintelui
sau pentru Constituþie (...) Se scade doar
pragul pentru cei care eventual boicotau
referendumul, pentru cã boicotul nu este
o exprimare a voinþei electorale. Eºti pen-
tru, contra sau sã nu împiedici adoptarea
unor decizii importante”, a spus Ponta,
în timpul ºedinþei de Guvern.

Ministrul Economiei, Varujan Vos-
ganian, a anunþat Guvernul cã restan-
þele salariale au fost achitate muncito-
rilor de la Oltchim ºi cã este asigurat ºi
fondul de salarii pe aprilie, însã pre-
mierul Victor Ponta a precizat cã este
vorba de o excepþie, deoarece nu pot fi
plãtite salarii pentru perioade fãrã mun-
cã. „Erau restanþe adunate în ultimul
an de aproape douã luni. Ele au fost
plãtite ºi este asigurat fondul de salarii
ºi pentru luna aprilie, urmând ca ordo-
nanþa pe care o adoptãm astãzi (n.r. -
privind plãþile compensatorii pentru

disponibilizaþi) sã asigure stingerea ori-
cãrui litigiu de muncã ºi pentru viitor,
astfel încât, din perspectiva salarialã,
Oltchim are problemele rezolvate”, a
afirmat ministrul Economiei, Varujan
Vosganian, în ºedinþa de ieri a Guver-
nului. Cabinetul Ponta a adoptat ieri o
ordonanþã de urgenþã pentru asigura-
rea plãþilor compensatorii în cazul com-
paniilor ºi societãþilor de stat care vor
intra în proceduri de restructurare, iar
primii angajaþi disponibilizaþi care vor
beneficia de pe urma ei vor fi cei de la
Oltchim. În continuare, premierul Victor

Ponta a arãtat cã administratorul spe-
cial al Oltchim trebuie sã identifice mo-
dul în care s-au acumulat datorii de 800
milioane euro de cãtre fosta conducere,
„cu sprijinul unor ºefi de sindicat”, ºi a
subliniat cã, deºi au fost plãtite salarii
pentru perioade în care la Oltchim nu a
existat activitate, acest fapt nu trebuie
sã devinã o regulã. „Nu putem sã facem
o regulã sã plãtim salarii când nu se mun-
ceºte. Excepþia e excepþie ºi pe termen
limitat, nu poþi sã plãteºti dacã nu se
munceºte”, a subliniat premierul. An-
gajaþii de la Oltchim Râmnicu Vâlcea au

primit, vineri, banii reprezentând lichi-
darea pe luna decembrie 2012 ºi întreg
salariul pe luna martie 2013, suma de
10,9 milioane de lei fiind alocatã de
AJOFM Vâlcea din Fondul de garanta-
re pentru plata creanþelor salariale. Po-
trivit liderului Sindicatului Liber Oltchim
Râmnicu Vâlcea, inginerul Mihai Dicu-
loiu, acordarea unei pãrþi din restanþele
salariale nu i-a liniºtit însã pe oameni, care
spun cã „problemele Oltchim rãmân în
continuare grave ºi trebuie rezolvate ur-
gent”. Combinatul se aflã în insolvenþã
din luna ianuarie a acestui an.

Ponta: Au fost achitate restanþele la Oltchim, dar este o excepþie
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Autoritãþile sanitar-
veterinare din Dolj sunt
extrem de vigilente cu
crescãtorii de animale care
vor veni sã vândã miei ºi
iezi în punctele de sacrifica-
re. Potrivit conducerii
Direcþiei Sanitar-Veterinare,
fiecare cioban care intenþi-
oneazã sã iasã la vânzare
cu oi pentru zilele de Paºte
trebuie mai întâi sã ajungã
cu animalele la medicul
veterinar din localitate care
va face un consult sumar al
exemplarelor ce urmeazã a
fi sacrificate. ”Orice
crescãtor este obligat prin
lege ca, în termen de ºase
luni de la fãtare, sã meargã
ºi sã cheme medicul veteri-
nar. Acesta se deplaseazã
în gospodãria omului ºi
aplicã un crotaliu pe
urechea mielului, luându-l
în evidenþã. Acesta e un
prim semn cã animalul e
sãnãtos”, a explicat direc-
torul DSV Dolj, Andrei
Butaru.

Un medic
veterinar
va supraveghea
sacrificarea

Mieii care vor ajunge în
punctele de sacrificare vor
fi verificaþi, în primul rând,
dacã au sau nu aceste
crotalii. Autoritãþile sanitar-
veterinare susþin cã anima-

Toþi mieii care vor ajunge în pieþele din Dolj, în
perioada sãrbãtorilor de Paºte, trebuie sã fie

crotaliaþi. Autoritãþile sanitar-veterinare au de-
clarat cã nici un crescãtor de animale nu va avea
voie sã scoatã la vânzare mieii dacã nu au trecut

înainte cu ei pe la medicul veterinar. Cel mai
mare pericol este aºa-zisa carne fetalã care
provine de la animalele foarte tinere pe care

ciobanii le sacrificã direct în þarcuri.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

lele care nu vor avea
respectivii cercei nu vor fi
admiºi la vânzare. ”Cei
care vor dori sã cumpere
miei vii vor avea la dispozi-
þie numai exemplare crota-
liate. În fiecare târg, cu atât
mai mult în cele care au ºi
un punct de sacrificare, se
va afla câte un medic ºi un
asistent trimis de noi care
vor face verificãrile de
rigoare”, a precizat Andrei
Butaru. Dupã ce vor fi
verificate crotaliul ºi actele
de producãtor, inspectorii
sanitar-veterinari vor
analiza apoi ºi carnea, astfel
încât ca sã nu prezinte nici
un pericol pentru sãnãtatea
cumpãrãtorilor.

DSV Dolj
a autorizat
doar un punct
de tãiere

Partea proastã este cã,
deocamdatã, autoritãþile din
judeþ care deþin un târg în

care intenþioneazã sã îi
primeascã pe crescãtorii de
miei nu se înghesuie cu
solicitãri cãtre DVS Dolj.
Conducerea instituþiei
susþine cã, pânã ieri, nu
primise nici o cerere în
acest sens din vreo localita-
te a Doljului. ”Ar fi trebuit
ca sã primim deja solicitãri-
le pentru desemnarea câte
unui medic în punctele de

vânzare ºi sacrificare. De
obicei, în funcþie de ce
primim de la ei, facem ºi noi
programãrile aici. Dar în
acest an, dupã cum se vede,
nu este mare înghesuialã”, a
mai menþionat directorul
DSV Dolj. Excepþie face
SC Târguri ºi Pieþe Craiova
care a trimis cererea pentru
desemnarea unei echipe
formate dintr-un medic
veterinar ºi un asistent
pentru perioada 30 aprilie -
4 mai, când este deschis
punctul de sacrificare din
piaþa Brestei.

Crescãtorii
evitã sã declare
animalele

Întrucât crescãtorii nu se
grãbesc spre pieþe, autori-
tãþile sanitar-veterinare
susþin cã nu pot sã cunoas-
cã numãrul mieilor care vor
fi scoºi la vânzare. Direc-
torul Andrei Butaru spune
cã, de obicei, ciobanii nu
declarã decât acei miei cu
care intenþioneazã sã vinã
pe piaþã, dar amânã pânã în
ultimul moment sã meargã
la medicul veterinar. ”Mie-
lul poate sã aibã câteva
luni ºi, totuºi, crescãtorul
sã nu îl fi declarat la
veterinar. Dacã se hotãrãº-
te pe loc sã îl vândã, atunci
poate sã cheme doctorul ºi
sã îl crotalieze. Mai existã
ºi varianta în care poate
sã-ºi facã planuri sã îi
vândã pe toþi ºi sã-i crota-
lieze, iar apoi sã renunþe
sã-i mai comercializeze”,
spune Andrei Butaru. Din
aceste motive, inspectorii

sanitar-veterinari susþin cã
nu pot cunoaºte câþi miei ºi
iezi se vor gãsi în pieþele
din Craiova ºi din Dolj.

Cât
de periculoasã
poate fi carnea
de miel

Cert este un singur lucru:
carnea de miel poate fi
extrem de periculoasã dacã
inspectorii sanitar-veterinari
nu vor fi atenþi în punctele
de sacrificare. Potrivit
conducerii DSV Dolj, existã
trei situaþii riscante pentru
contaminarea cãrnii. În
primul rând, mãcelarii pot fi
afectaþi de boli de piele
purulente, care, prin atinge-

re cu carnea, pot rãspândi
viruºii. ”Carnea poate fi
purtãtoarea unor parazitoze.
Unii miei care se fatã
devreme sunt scoºi la
pãºune ºi pot sã facã o
serie de parazitoze care
sunt transmibile ºi la om”, a
explicat directorul Andrei
Butaru. Se pare însã cã una
dintre cele mai periculoase
ºi des întâlnite situaþii este
cea în care crescãtorii scot
pe tarabe miei foarte
fragezi. Aºa-numita carne
fetalã provine de la animale-
le foarte tinere, care au pânã
în 21 de zile, ºi care, spun
inspectorii sanitar-veterinari,
este dirgraþioasã ºi toxicã,
persoana care o consumã
putându-se îmbolnãvi.
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Partida de baschet baschet
masculin dintre echipele SCM U
Craiova ºi Gaz Metan Mediaº,
desfãºuratã luni seara, în Sala
Polivalentã, s-a încheiat cu o ade-
vãratã încãierare între jucãtorii
celor douã echipe, pe timpul cã-
reia, pe teren, au pãtruns ºi su-

Arestat pentru ultraj la poliþist local,Arestat pentru ultraj la poliþist local,Arestat pentru ultraj la poliþist local,Arestat pentru ultraj la poliþist local,Arestat pentru ultraj la poliþist local,
dupã meciul de baschet din Polivalentãdupã meciul de baschet din Polivalentãdupã meciul de baschet din Polivalentãdupã meciul de baschet din Polivalentãdupã meciul de baschet din Polivalentã
Craioveanul Irinel Marian Coan-

dã, zis Charlie, de 34 de ani, preºe-
dintele Asociaþiei Suporterilor Olteni
ºi liderul facþiunii Sezione Ultra, a
fost arestat preventiv pentru 20 de
zile, ieri dupã-amiazã, sub acuzaþia
de ultraj. Bãrbatul este acuzat cã luni

searã, dupã meciul de baschet din-
tre echipele SCM U Craiova ºi Gaz
Metan Mediaº, disputat în Sala Po-
livalentã din Craiova, în timpul în-
cãierãrii de la final, a lovit un agent
al Poliþiei Locale, care asigura or-
dinea în salã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

porteri ai echipei din Bãnie. Unul
dintre ei a lovit un agent al Poli-
þiei Locale aflat în exercitarea
atribuþiilor de serviciu, astfel cã
a ajuns dupã gratii. Conform re-
prezentanþilor Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj, jan-
darmii aflaþi în dispozitivul de asi-

gurare a ordinii publice au fost
sesizaþi cã, pe timpul altercaþiei
produse la finalul meciului de
baschet, un susþinãtor al echipei
SCM U Craiova a lovit un repre-
zentant al personalului de ordine
ºi siguranþã care se afla în tim-
pul serviciului, mai exact un po-
liþist local. „Pe baza descrierii
fãcute de persoana care a recla-
mat incidentul, suporterul agre-
sor a fost identificat ºi condus
de un echipaj de Jandarmerie la
sediul Secþiei 1 Poliþie Craiova,
pentru luarea mãsurilor legale”,
a declarat cpt. Ion Þapu, ofiþer
de presã al IJJ Dolj. Agresorul,
identificat ca fiind Irinel Marian
Coandã, zis Charlie, de 34 de ani,
din Craiova, a fost audiat de po-
liþiºtii Secþiei 1 Craiova ºi prezen-
tat unui procuror din cadrul Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova, care i-a emis ordonanþã
de reþinere pe o perioadã de 24
de ore, sub acuzaþia de ultraj. Ieri
dupã-amiazã „Charlie” a fost pre-

zentat Judecãtoriei Craiova, in-
stanþa dispunând arestarea pre-
ventivã a bãrbatului pentru 20 de
zile, astfel cã a ajuns în arestul
IPJ Dolj.

Nu a fost singurul suporter al
alb-albaºtrilor care s-a ales cu
dosar penal pentru cã a interve-
nit în incidentul produs între ju-
cãtori. Tot ieri, în jurul orei
11.00, a fost identificat numitul
D.A., în vârstã de 29 ani, din
Craiova, pe numele acestuia fi-
ind întocmite actele premergãtoa-
re de constatare sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de pãtrun-
derea fãrã drept, prin orice mij-
loace, pe suprafaþa de joc, înso-
þitã de acte de agresiune ori vio-
lenþã fizicã. Actele premergãtoa-

re întocmite de jandarmi ºi per-
soana în cauzã vor fi înaintate
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova pentru continuarea
cercetãrilor.

În plus, pe timpul desfãºurãrii
partidei de volei masculin dintre
echipele SCM U Craiova ºi Tomis
Constanþa, G. I., de 17 ani, din
Craiova, a distrus un scaun în sec-
torul J al Sãlii Polivalente, astfel cã
ºi lui i-au întocmit jandarmii dosar
penal, sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de distrugerea, degrada-
rea ori aducerea în stare de neîn-
trebuinþare a scaunelor, în baza
prevederilor Legii nr. 4/2008 pri-
vind prevenirea ºi combaterea vio-
lenþei cu ocazia competiþiilor ºi a
jocurilor sportive.

Poliþiºtii de la Biroul Judeþean de
Poliþie Transporturi Feroviare Dolj,
în urma cercetãrilor efectuate, au
reuºit sã-l identifice pe bãrbatul de-
cedat în urma accidentului feroviar
de pe 10 aprilie, petrecut între sta-
þiile CF Cernele ºi Iºalniþa. S-a sta-
bilit cã este vorba despre Petriºor
Ghilã, nãscut pe 10.04.1969, din
Craiova. Se pare cã a fost vorba
într-adevãr despre o sinucidere,
cum suspectau oamenii legii încã
de la început, întrucât mecanicul
trenului Regio 2088 povestise cã
bãrbatul îi apãruse brusc în faþã ºi
nu reacþionase la semnalele acus-
tice folosite pentru avertizare. So-
þia bãrbatului le-a povestit poliþiºti-
lor de la Transporturi Feroviare cã
aveau probleme financiare în ulti-

A fost identificat bãrbatul decedat în accidentul feroviar de la Cernele:

ma perioadã. Se împrumutaserã de
niºte bani ca sã poatã pleca femeia
la muncã, în strãinãtate, nu reuºi-
se sã-ºi gãseascã ceva de lucru,
aºa cã revenise acasã ºi aveau de
achitat sumele împrumutate. Se
pare cã bãrbatul mai spusese cã o
sã-ºi punã capãt zilelor, însã nimeni
n-a crezut cã o sã facã acest lucru
chiar de ziua lui, pentru cã, pe 10
aprilie a împlinit 44 de ani. „Identi-
ficarea cadavrului, aparþinând unui
bãrbat de 44 de ani, din Craiova,
s-a fãcut în prezenþa familiei aces-
tuia, la morga Spitalului Municipal
Filantropia din Craiova”, ne-a de-
clarat comisar-ºef Ion Þârdã,
comandantul Biroului Judeþean de
Poliþie Transporturi Feroviare Dolj.

Reamintim cã, reprezentanþii ISU
Dolj au fost solicitaþi, prin
112, în noaptea de 10 spre
11 aprilie, în jurul orei
23.30, în zona staþiei CF
Cernele, pentru a interveni
la un accident feroviar.
Ajunse la faþa locului echi-
pele de intervenþie au gã-
sit trupul neînsufleþit al
unui bãrbat, care fusese
fãcut praf de locomotiva
trenului R 2088, ce circulã
pe relaþia Petroºani – Cra-
iova. La momentul res-
pectiv nu s-au gãsit nici
un fel de documente asu-
pra bãrbatului.

Reprezentanþii ISU Dolj au fost
anunþaþi, ieri dupã-amiazã, în jurul
orei 15.00, cã în comuna Desa a

izbucnit un incendiu la vegetaþie
uscatã. La faþa locului a ajuns un
echipaj de la Detaºamentul de Pom-

pieri Calafat, fiind solici-
tatã, ulterior, ºi o echipã
de prim-ajutor. Asta pen-
tru cã, în zona afectatã de
incediu – aproximativ
1.500 metri pãtraþi de ve-
getaþie uscatã ºi trestie –
a fost gãsitã, decedatã ºi
o femeie, stabilindu-se cã
este vorba despre Natalia
Posmac, de 77 de ani din
localitate. Din primele cer-
cetãri ale pompierilor, se
pare cã femeia a vrut sã
cureþe terenul pe care îl

avea în spatele curþii de vegetaþia
uscatã, i-a dat foc, însã vântul a
direcþionat flãcãrile cãtre o anexã.
A încercat sã stingã focul însã a
fost cuprinsã de vâlvãtaie. „Echi-
pajul ajuns la faþa locului a consta-
tat cã este vorba despre un incen-
diu de vegetaþie uscatã, care a afec-
tat o suprafaþã de aproximativ
1.500 metri pãtraþi, în zonã fiind
descoperit ºi cadavrul unei femei
de 77 de ani. Din primele verifi-
cãri se pare cã persoana în cauzã
a declanºat incendiul, pentru a cu-
rãþa terenul, însã a fost surprinsã
de flãcãri”, a declarat mr. Florin
Cocoºilã, ofiþer de presã al ISU
Dolj.

Grefierul Ion Victor Toader, arestat preventiv în
noiembrie anul trecut ºi trimis în judecatã de procu-
rorii DNA Craiova pentru trafic de influenþã în formã
continuatã, îºi pãrãseºte foºtii colegi. Mai exact, do-
sarul în care sunt judecaþi Toader, Anca Constanþa
Buluz, persoanã fãrã calitate oficialã ºi Domnica Da-
niela Creþu, avocatã în cadrul Baroului Gorj a fost
scos de pe rolul Curþii de Apel Craiova, sãptãmâna
trecutã, ºi înaintat Curþii de Apel Piteºti. Decizia vine
dupã ce Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a admis
cererea de strãmutare formulatã de Anca Constanþa
Buluz în cauzã.

Potrivit procurorilor Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) Serviciul Teritorial Craiova, în perioada 2011-
2012, Ion Victor Toader a cerut 40.500 de euro, din
care a primit efectiv 29.500 de euro de la 13 persoa-

Dosarul grefierului acuzat de trafic de influenþã, strãmutat la Piteºti
ne, majoritatea de etnie romã, cãrora le promitea ca le
va obþine soluþii favorabile în diverse dosarele penale
aflate pe rolul Curþii de Apel Craiova. Fostul grefier a
fost trimis în judecatã pentru trafic de influenþã în
formã continuatã, patru infracþiuni de fals material în
înscrisuri oficiale ºi sustragere ºi distrugere de în-
scrisuri. În acelaºi dosar mai sunt inculpate Anca
Constanþa Buluz, persoanã fãrã calitate oficialã, acu-
zatã de cumpãrare de influenþã ºi Domnica Daniela
Creþu, avocatã în cadrul Baroului Gorj, judecatã pen-
tru complicitate la infracþiunea de cumpãrare de in-
fluenþã.

Cauza a fost înregistratã pe rolul Curþii de Apel
Craiova pe 27 decembrie 2012, însã judecãtorii nu au
pronunþat soluþia, acest lucru urmând sã fie fãcut de
colegii de la Piteºti.
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Cel mai vechi maraton din lume,
cel din Boston – capitala statului
Massachusetts – aflat la a 117-a
ediţie, a fost pătat cu sânge nevi-
novat, luni seara târziu, dacă ne
raportăm la ora Bucureştiului, cu
puţin înainte de trecerea liniei de
sosire de către primii concurenţi,
dintre cei 26.000 de participanţi.
Se alergase deja 4 ore, 9 minute şi
44 de secunde când două violente
explozii, survenite cvasi-simultan,
au făcut trei morţi şi peste 140 de
răniţi. La 12 ani de la atentatele din
11 septembrie 2001, Statele Unite
ale Americii au retrăit şocul, prin
intermediul imaginilor televizate. O
emoţie de mare amplitudine. Pre-
şedintele Barack Obama, de altfel,
n-a utilizat în alocuţiunea sa de la
Casa Albă cuvântul „atentat”, în
schimb a vorbit despre „Ziua Pa-

MIRCEA CANŢĂR

Morţi şi răniţi la maratonul din Boston
triotului” în Massachusetts, care
este 15 aprilie. O dată simbolică.
Un înalt responsabil al Casei Albe,
sub semnul anonimatului, a evo-
cat, însă, „un atac terorist”. În tot
cursul zilei de ieri, televiziunile au
prezentat imagini de coşmar. Care
au readus în atenţie o observaţie:
foarte multe atac uri teroriste au
fost comise în timpul desfăşurării
unor evenimente sportive de mare
amploare. Începutul a fost dat de
Jocurile Olimpice din 1972, de
la Munchen. Când, la 5 septem-
brie, dimineaţa, 8 membri ai gru-
pului înarmat palestinian „Septem-
brie Negru” s-au introdus în satul
olimpic. Mai mulţi reprezentanţi ai
delegaţiei is raeliene au fost luaţi
ostatic i.  În sc himbul eliberării
acestora, teroriştii au cerut pune-
rea în libertate a 234 de prizonieri

palestinieni aflaţi în detenţie în Is-
rael. Seara, când membrii coman-
doului „Septembrie Negru” se aflau
la baza aeriană de la Furstenfel-
dbruck cu ostaticii, poliţia germa-
nă a deschis focul: 5 terorişti au
fost ucişi, alţi 3 s-au predat după
ce au lichidat 11 ostatici. Un poli-
ţist german şi-a găsit moartea. S-a
spus că ţintit a fost olimpismul.
Jocurile Olimpice au supravieţuit,
şi după perioada de doliu Olimpia-
da a continuat. La 15 iunie 1996,
Irish Republic Army (IRA) a fă-
cut să explodeze un camion cu
explozibil în centrul comercial din
Manchester, chiar în timpul des-
făşurării Euro la fotbal. Poliţiştii din
Manches ter care primiseră un
mesaj codat de la IRA au evacuat
centrul comercial Arnadale, înain-
te ca explozia să se producă. Aten-

tatul a făcut 206 răniţi. La 27 iu-
lie 1996, o bombă a explodat în
inima Parcului Centenarului situat
în centrul satului olimpic Atlanta, din
Georgia. Atentatul a făcut 2 morţi
şi 111 răniţi. Autorul carnagiului,
Eric Rudolph, nu va fi arestat de-
cât şase ani mai târziu, la 31 mai
2003. Militant creştin extremist,
dezlănţuit contra avortului, el a mai
fost învinuit de atacuri împotriva
spitalelor care fac avorturi, în 1997
şi 1998. În 2005, în timpul proce-
sului, a pledat vinovat şi a fost con-
damnat la închisoare pe viaţă. La 8
ianuarie 2010, rebelii cabinda (An-
gola) mitraliază autobuzul echipei de
fotbal a statului Togo în drum spre
Cupa Africii pe Naţiuni (CAN), care
trebuia să înceapă două zile mai târ-
ziu, la frontiera acestei enclave cu
statul Congo. Bilanţ: 2 morţi, mai

mulţi răniţi, printre care doi jucă-
tori. Ce ar trebui comentat? Cine
mai ştie. Toate religiile lumii, până
şi Islamul,  în numele căruia se
omoară oameni la metru cub, se
definesc ca religii ale iubirii, nimeni
nu vorbeşte de ură decât ca opusul
iubirii. Ura nu e bună decât dacă e
absentă. De la marginea celor pe-
trecute în timpul maratonului de la
Boston, un eveniment sportiv tra-
diţional şi nimic altceva, merită să
ne întrebăm dacă e chiar aşa. În
fine, date de ultimă ora reţin aten-
ţia anc hetatorilor: săptămâna
aceasta ar urma să înceapă dezba-
terea asupra controlului armelor la
Senat. Nu este exclus ca fanatici
ai deţinerii armelor să fi produs
detonarea explozibilului. Nici o pis-
tă nu este neglijată şi nici pista te-
rorismului islamic.

„Este o perioadă grea. Este un
an în care s-au acumulat datorii,
dar cu siguranţă în a doua parte
a aces tui an ne vom aştepta la lu-
cruri spectac uloase. Probabil că
săptămâna viitoare vor fi aprobate
două ordonanţe de guvern. Una
dintre ele reuneş te actele norma-
tive prin c are s -au alocat bani
pentru investiţii, adică Ordonan-
ţa 7/2006, HG 577/1997 etc ., ş i,
în acest fel,  se va fac e un pro-
gram mare de dezvoltare a spa-

Primarii din Dolj informaţi
de suplimentarea Masterplanului
de apă cu 200 de milioane de euro

Preşedintel e Consil iul ui Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, alături  de prefec-
tul Mari us Deca şi reprezentanţi ai
insti tuţiil or deconcentrate din Dolj, a
parti cipat, marţi , l a o şedi nţă a Col e-
gi ului Prefectural, la care au luat
parte şi  primari i din Dol j. Cu această
ocazi e l iderul admi nistraţiei judeţene
i-a anunţat pe al eşi i l ocali că încearcă

ţiului local prin c are apa, c anali-
zarea,  drumurile,  podurile şi po-
deţele să fie tratate în mod spe-
cial. Şi asta în condiţiile în care
România a semnat memorandu-
mul de aderare la UE, asumân-
du-şi două obiective foarte clare:
2015 – data la care toată lumea
trebuie să aibă apă ş i 2018 – anul
în care toată lumea să aibă cana-
lizare. Din aces t punct de vede-
re,  vă spunem c ă,  dinc olo de
masterplanul de apă, în valoare

de 185 milioane euro,  suntem în
negocieri şi până în prezent s -a
ajuns la o extindere de circa 235
milioane euro. As ta înseamnă alţi
bani pe c are noi îi vom aduce în
judeţul Dolj.  Ne dorim în mod
special să realizăm prin aceas tă
extindere a masterplanului de apă
cea de-a doua aducţiune a f irului
doi de la Izvarna, care probabil
că va cos ta în jur de 100 milioa-
ne euro.  În momentul în care
vom reuş i acest luc ru,  trebuie

spus c ă primul f ir
de aducţiune de la
Izvarna,  c are în
prezent alimentea-
ză o parte a Craio-
vei, o vom duce în
nordul judeţului,
pentru că în aceas-
tă zonă exploatări-
le de petrol ş i gaze
au dis trus  în tota-
litate pânza freati-
c ă ş i nu se  mai
poate folos i apa.
Pentru sudul jude-
ţului înc ercăm să
duc em cele două
surse de apă de la
Maric a şi Gioroc.
Vă rog să fiţi c u
mare atenţie atunci
c ând se mai fac
exploatări la dum-
neavoas tră în c o-

mune ş i să nu lăsaţi să ducă la
analize nu ştiu c e apă plată, pen-
tru că atunci cu siguranţă va ieşi
că este bună de folosit în gospo-
dărie.  Apoi, ne vom trezi că apa
es te infestată c u nitraţi ş i nitriţi
şi nu poate fi folosită”, le-a trans-
mis preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa, prima-
rilor prezenţi la Colegiul Prefec-
tural.
Guvernul lucrează la modifica-
rea unui act normativ prin care
să permită primăriilor să
efectueze angajări

Totodată,  şeful adminis traţiei
judeţene a precizat c ă au fos t ini-
ţiate procedurile privind scoate-
rea la licitaţie a primelor luc rări
în c adrul proiec tului „Sis tem de
management integrat al deşeuri-
lor în judeţul Dolj”.  „Pe Siste-
mul Elec tronic  al Ac hiziţiilor
Publice (SEAP) se găsesc lic i-
taţiile în ceea ce priveşte mas-
terplanul pe deşeuri (Sis tem de
management integrat al deşeuri-
lor în judeţul Dolj) . Sperăm să
prindem ultimul tren, pentru că
dacă nu aveam ac este demersuri
iniţiate până în luna iunie,  atunci
pierdeam proiectul în valoare de
48 de milioane de euro.  Acest
proiec t va continua ş i f iec are
dintre dumneavoas tră veţi bene-

ficia de pe urma aces tui mas ter-
plan pe deşeuri”, a mai spus  Ion
Prioteasa. Ac esta a declarat că
pentru perioada următoare Gu-
vernul lucrează la modificarea
unui ac t normativ prin care să
permită primăriilor să efectueze
angajări.  „Am avut foarte multe
disc uţii în ultimul timp despre o
situaţie cu care se confruntă fie-
care loc alitate, respectiv lipsa de
personal.  Sunt foarte multe pri-
mării care au deficit de perso-
nal.  Nic iodată nu o să dispară
şapte oameni, ca să poată fi an-
gajat unul,  aşa cum prevede ac-
tuala legis laţie. Suntem foarte
aproape de a obţine o modific a-
re a ac es tui act normativ,  as tfel
încât să aplicăm princ ipiul unu
la unu. Adic ă, pleacă un om,  poţi
angaja altul în locul lui”,  a expli-
cat Ion Prioteasa. În finalul in-
tervenţiei, preşedintele Cons iliu-
lui Judeţean Dolj i-a s fătuit pe
primari să nu ezite să solic ite
sprijinul elicopterului SMURD
pentru persoane care au nevoie
de ajutor  medic al de urgenţă:
„Când aveţi un om c are se află
în stare gravă, apelaţi la 112, pre-
gătiţi stadionul sau un loc unde
să poată ateriza elic opterul ş i
chemaţi-l să poată veni la dum-
neavoastră”.

MARIN TURCITU

să obţină suplimentarea proiectul ui
„Exti ndere şi  modernizare a infras-
tructuri i de apă şi  canal izare”, în
valoare de 185 mi lioane euro, cu o
sumă în plus de peste 200 mil ioane
euro. Această supli mentare a proiec-
tului  vi zează în pri nci pal  reali zarea
celui  de-al doil ea fir de aducţiune cu
apă de l a Izvarna (Gorj).
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Scopul principal al proiectului a fost
dezvoltarea abilitãþilor artistice ºi cu-
noºtinþelor din domeniul literaturii, iar
cercul beneficiarilor a fost mult mai larg,
incluzând elevi, pãrinþi, cadre didacti-
ce, oameni îndrãgostiþi de culturã ºi
artã. Tinerii artiºti au citit ºi au trans-
pus în imagini opera scriitorului Hans
Christian Andersen, rezultatele fiind
organizate într-o expoziþie deschisã
publicului. ”Unul dintre obiectivele
acestui proiect a fost dezvoltarea în
cadrul Bibliotecii Filiaºi a serviciilor de
educare a tineretului în spiritul auto-
formãrii, creºterea nivelului de pregãti-
re suplimentarã a membrilor echipei de
proiect, care le completezã formarea
iniþialã ºi care le oferã o adaptabilitate
mai mare la noile cerinþe care apar la
locul de muncã, privind folosirea de
noi tehnologii de informaþii ºi comuni-
caþii. Mã bucur cã am putut participa

la un astfel de eveniment, care pentru
Clubul Rotary Craiova a devenit o tra-
diþie. Vom rãspunde afirmativ ºi la alte
evenimente de acest fel”, a declarat
Alin Golumbeanu, reprezentantul Clu-
bului Rotary Craiova.

„A fost o experienþã beneficã
pentru toþi cei care au luat

parte la acest proiect”
Beneficiarii proiectului au fost un

numãr de 95 elevi ai ªcolii Gimnaziale
Filiaºi, zece dintre aceºtia, participanþi
la concursul de desene, fiind premiaþi
de cãtre juriul format din reprezentan-
þii instituþiilor partenere. Din echipa de
implementare a proiectului au fãcut
parte cinci cadre didactice ale ªcolii
Gimnaziale Filiaºi ºi doi bibliotecari.
„Pentru a încuraja dezvoltarea abilitã-
þilor artistice ºi pentru a ridica nivelul

de cunoºtinþe ale elevilor în domeniul
literaturii, în cadrul Bibliotecii Filiaºi au
avut loc, în perioada 1 – 5 aprilie a.c,
urmãtoarele activitãþi: trei sesiuni de
lecturã , a câte o orã pe zi, pentru trei
grupe de câte 25 de elevi, din literatura
pentru copii. Lecturile ºi informaþiile
oferite au fost selecþionate ºi susþinu-

te de cãtre bibliotecari, iar discuþiile li-
bere au fost îndrumate de cãtre cadre-
le didactice participante. O a doua com-
ponentã a proiectlui a fost un concurs
de desene inspirate din opera scriito-
rului Hans Christian Andersen, care s-
a desfãºura pe 3 grupe ( clasele 0-1,
clasele 2-4 ºi 5-8). Desenele au fost

depuse la Bibliotecã. Eu cred cã a fost
o experienþã beneficã pentru toþi cei
care au luat parte la acest proiect ºi le
mulþumesc tuturor partenerilor pentru
sprijinul acordat”, a declarat directo-
rul ªcolii Gimnaziale Filiaºi, Alin Mon-
descu, coordonator de proiect.

„Experienþa fiecãrui partener
a fost relevantã pentru
realizarea proiectului”

Directorul Bibliotecii Orãºeneºti
„Anton Pann” din Filiaºi, Dorina Bra-
loºtiþeanu, a declarat cã toþi partene-
rii ºi-au adus aportul la acest proiect
prin experienþa dobânditã de-a lun-
gul anilor: „Toþi partenerii de proiect
au fost implicaþi, deoarece experienþa
fiecãruia a fost relevantã pentru reali-
zarea proiectului cu rezultatele dorite.
Lucrurile nu vor rãmâne la acest sta-
diu, pentru cã întreaga gamã de acti-
vitãþi dezvoltate în cadrul proiectului,
rezultatele ºi problemele apãrute, vor
fi comunicate în cadrul cercurilor pe-
dagogice ºi la întâlnirile semestriale
ale bibliotecarilor din judeþ”.

Astãzi, 16 aprilie 2013, în biblioteca ªcolii
Gimnaziale Filiaºi a avut loc festivitatea de
premiere a concursului organizat în cadrul
proiectului “Ghiozdanul cu poveºti”, dedica-
te „Zilei Internaþionale a Cãrþii pentru Co-
pii”. Activitãþile au fost derulate în sãptãmâ-

na “Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun” de 95 de
elevi ºi cadre didactice ale ªcolii Gimnaziale
Filiaºi,. Partenerii au fost Consiliul Local Fi-
liaºi, Biblioteca Orãºeneascã “Anton Pann”
Filiaºi, Clubul Rotary Craiova ºi Asociaþia
“Fraþii Racoþeanu” Filiaºi.

Elevii ªcolii Gimnaziale Filiaºi premiaþi
în cadrul proiectului proiectului

“Ghiozdanul cu poveºti”

Dupã ce prefectul judeþului Dolj,
Marius Deca, le-a a acordat diplome
de merit lt. col. Cãtãlin Mazilu ºi cpt.
Cristian Nedelea, lãudându-l pe ulti-
mul pentru modul în care a coordo-
nat acþiunea de salvare l-a chemat în
faþa celor prezenþi în Sala Mare a In-
stituþiei Prefectului Dolj pe Marius
Cristian Becheanu oferindu-i o diplo-
mã de merit ºi lãudându-l pentru cu-
rajul de care a dat dovadã. Prezent la
eveniment, preºedintele Consiliului
Judeþean dolj, Ion Prioteasa, a de-
clarat cã datoritã lui Marius Cristian
Becheanu jurnalele de ºtiri s-au des-
chis cu o ºtire pozitivã referitoare la
judeþul Dolj ºi nu cu cine ºtie ce eve-
niment neplãcut. „De fiecare datã,
vedem la televiziunile naþionale ºi pe
prima paginã a ziarelor cã la noi se
întâmplã numai lucruri rele. Acum,
datoritã curajului acestui tânãr o þarã
întreaga a stat cu ochii pe noi ºi i-a
admirat curajul, iar asta pe noi ne face
sã fim mândri de el, iar noi, Consiliul
Judeþean Dolj, îi vom fi alãturi ºi îl
vom sprijini”, a spus Ion Prioteasa.

A primit legitimaþie de acces
permanent în unitãþile
de pompieri din Dolj

Din partea ISU Dolj, eroul de la Se-
garcea, aºa cum l-a numit presa, prin
inspectorul ºef col. Constantin Florea
a primit o legitimaþie de acces perma-
nent în unitãþile de pompieri din jude-
þul Dolj, o diplomã ºi un echipament
sportiv: „ªtiu cã îºi doreºte sã fie pom-
pieri. El acum a devenit prietenul pom-
pierilor”. În vacanþa de varã elevul
Marian Cristian Becheanu va pleaca
într-o tabãrã, oferitã de Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj ºi la alegere
într-o alta, din partea Direcþie Judeþe-
ne pentru Sport ºi Tineret. „Avem ne-
voie de exemple oferite de oameni ca
Marian Becheanu. El este un exemplu
pentru tinerii din zilele noastre, ºi de
aceea îi vom fi alãturi, ºi îi vom oferi
ocazia sã meragã într-o tabãrã pusã la
dispoziþie de instituþia pe care o repre-
zint. Îl felicit încã odatã pentru curajul
de care a dat dovadã”, a declarat Alina

Ionescu, directorul Direcþiei Judeþene
pentru Sport ºi Tineret.

Bursã de studii, în valoare
de 500 lei/lunã,

pânã la sfârºitul anului
Marian Cristian Becheanu va

avea o varã plinã, pentru cã ºi Pri-
mãria oraºului Segarcea îi va oferi
un sejur la mare.  Din partea Selgros,
tânãrul din Segarcea a primit o bici-
cletã ºi o tabletã, iar directorul Fun-
daþiei Artego Umanitar, David Vio-
rel i-a oferit o bursã de studii, în
valoare de 500 lei/lunã, pânã la sfâr-
ºitul anului 2013. Acesta a afirmat
cã îi va acorda tot sprijinul pentru
a-i asigura condiþiile necesare sã
înveþe, va discuta cu profesorii sãi
pentru a-l  medita pe elev, iar dacã el
demontreazã cã rezultatele ºcolare

vor fi pe mãsurã, bursa se va pre-
lungi pânã la finalizarea studiilor.

Elevul din Segarcea, Marius Cristian
Becheanu, cel care a salvat viaþa unui co-
pil de trei ani care a cãzut într-o fântânã, a
fost premiat în debutul ºedinþei de Cole-
giu Prefectural, de ieri, alãturi de lt. col.
Cãtãlin Mazilu – comandatul Secþiei de
Pompieri Segarcea ºi cpt. Cristian Nede-

„Le mulþumesc tuturor celor
care sunt alãturi de mine”
Vizibil emoþionat de toatã atenþia care

i se acordã, Marian Cristian Becheanu,
dupã ceremonia de premiere, a declarat
presei cã este încã o zi fericitã din viaþa
lui, ºi cã este încântat cã în aceastã varã
va ajunge la mare, pentru cã pânã acum
nu a avut ocazia. „Sunt foarte fericit. Voi
avea ocazia sã vãd atâtea locaþii. Pânã
acum nu am fost la mare. Doresc sã le
mulþumesc tuturor celor care sunt alã-
turi de mine ºi promit cã nu îi voi deza-
mãgi”, a declarat Marian Cristian Be-
cheanu, care a þinut sã spunã încã oda-
tã cã îºi doreºte sã se facã pompier,
atunci când va creºte mare.

lea, coordonatorul acþiunii de salvare. Pe
lângã diplome ºi promisiunile unor excur-
sii ºi tabere de varã, Marius Cristian Be-
cheanu a primit de la o societate comer-
cialã o biciletã ºi o tabletã, ºi de la Funda-
þia Artego Umanitar o sumã de cinci sute
de lei lunar, pânã la sfârºitul acestui an.

Eroul de la Segarcea copleºit cu cadouri la Colegiul PrefecturalEroul de la Segarcea copleºit cu cadouri la Colegiul PrefecturalEroul de la Segarcea copleºit cu cadouri la Colegiul PrefecturalEroul de la Segarcea copleºit cu cadouri la Colegiul PrefecturalEroul de la Segarcea copleºit cu cadouri la Colegiul Prefectural
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Luni, 22 aprilie, ora 11.00,
are loc la Compania Ford
România, din Craiova,
lansarea oficialã a producþiei
motorului de 1.5 litri EcoBo-
ost. Cu aceasta ocazie, se va
efectua un tur al fabricii de
motoare de la Craiova, se va
face prezentare a noului
motor ºi a investiþiei Ford.
Ulterior, se va organiza ºi o
sesiune de întrebãri ºi
rãspunsuri, oferindu-se mai
multe detalii legate de acest
motor. Oficialii Ford România
prezenþi la acest eveniment

vor fi Jan Gijsen- Preºedinte ºi Ian
Pearson, ºeful Secþiei de Producþie
Motoare de la Craiova. Noul Ford B-max
este în prezent singurul autoturism din
România care sunã singur la 112. B-max
este dotat cu SYNC, un sistem de conec-
tivitate ºi de informare care permite
iniþierea unui apel direct cãtre 112, în
momentul în care se declanºeazã airbag-
urile sau maºina nu mai alimentatã cu
combustibil. Astfel, apelul este iniþiat prin
intermediul telefonului ºoferului, conectat
la sistemul din maºinã prin Bluetooth, care

transmite ºi coordonatele GPS
ale vehiculului. Oficialii Ford
spun cã sistemul SYNC ºi
siguranþa pe care o oferã B-
max sunt punctele forte ale
maºinii. Maºina a obþinut cinci
stele la testul de siguranþã
efectuat de Euro NCAP. La
fabrica din Craiova se produce în
prezent ºi motorul de 1 litru
ECOBOOST, disponibil în douã
variante de 100 ºi 120 de cai
putere. Angajaþii uzinei Ford din
Craiova lucreazã în prezent, în
douã ture, iar salariul mediu brut se
ridicã la aproximativ 2.700 de lei.

Se va lansa oficial producþia
motorului de 1.5 litri  EcoBoost

Luni,

Vineri, între orele 9-13, va avea loc Bur-
sa Generalã a Locurilor de Muncã, or-
ganizatã de Agenþia Judeþeanã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Dolj cu sprijinul con-
ducerii Casei de Culturã a Studenþilor din
Craiova. Bursa, se va desfãºura la sediul
Casei de Culturã a Studenþilor din Craiova
din strada Eugeniu Carada, nr.10. Daniela
Barbu, directorul executiv al AJOFM Dolj
a precizat prin intermediul unui comunicat
de presã cã obiectivul principal al acestei
mãsuri active îl constituie creºterea gra-
dului de ocupare pentru toate categoriile
de persoane aflate în cãutarea unui loc de
muncã, prin întâlnirea directã a cererii cu
oferta de locuri de muncã, în condiþiile unei
concurenþe loiale ºi transparente, care sã
permitã realizarea unui echilibru între aces-
tea în timpul cel mai scurt. “Bursa Gene-
ralã a Locurilor de Muncã reprezintã o
oportunitate pentru toþi solicitanþii de locuri
de muncã interesaþi de a cunoaºte mai bine
piaþã muncii, ofertele de locuri de muncã,

pentru a putea astfel sã aleagã în loc de
muncã, conform pregãtirii lor profesiona-
le, sau în ultima instanþã sã se (re)oriente-
ze profesional spre ocupaþii cu mai mari
posibilitãþi de angajare pe termen mediu ºi
lung”, a mai spus Daniela Barbu.

354 de job-uri oferite de 29
de agenþi economici

       Pânã ieri au fost contactaþi 279
agenþi economici pentru depistarea locu-
rilor de muncã vacante. Dintre aceºtia
29 de agenþi economici ºi-au anuntat par-
ticiparea ºi vor prezenta condiþiile pen-
tru 354 locuri de muncã, din care trei job-
uri sunt pentru persoanele cu studii su-
perioare ºi 14 locuri de muncã pentru
muncitori necalificaþi. “Agenþii economici
care vor participa la Bursa Generalã a
Locurilor de Muncã, vor avea prilejul
sã-ºi recruteze personalul direct,  fãrã

intermediari, în funcþie de cerinþele con-
crete ale locului de muncã pe care îl ofe-
rã. Pe întreg intervalul de timp dintre ore-
le 9-13, Agenþia Judeþeanã pentru Ocu-
pare Forþei de Muncã Dolj, va oferi prin
personal specializat, informaþii privind
serviciile pe care le oferã persoanelor
aflate în cãutarea unui loc de muncã,
precum ºi consultaþii privind facilitãþile pe
care le acordã pentru a stimula agenþii
economici care creazã locuri de muncã”,
a mai spus Daniela Barbu.

Vineri va avea loc Bursa
Generalã a Locurilor de Muncã

Autoritatea de Management a Pro-
gramului Operaþional Regional (AM
POR) din cadrul Ministerului Dezvol-

tãrii Regionale ºi Administraþiei Publi-
ce organizeazã mâine, ora 09.00, la
Casa Universitarilor – Sala Romanes-

cu, prezentarea celor trei proiecte Re-
gio implementate în regiunea de dez-
voltare Sud - Vest pentru a vedea sta-
diul acestor proiecte ºi, implicit, impac-
tul Programului Operaþional Regional
la nivel regional. Dupã prezentare va
avea loc ºi o vizitã la cele trei obiecti-
ve pentru a vedea la faþa locului cum
stau lucrurile. Cele trei proiecte cu fi-
nanþare europeanã nerambursabilã de-
rulate în cadrul Regio – Programul
Operaþional Regional sunt: „Reabi-
litarea campusului universitar Com-
plex Mecanicã din cadrul Universi-
tãii  din Craiova” ,  prin lucrãri de
schimbare de destinaþie a cantinei în
bibliotecã ºi extinderea clãdirii pentru
asigurarea de spaii de învãþãmânt ºi
facilitãþi conexe; „Reabilitarea infras-
tructurii rutiere din zona de nord-
vest a polului de creºtere Craiova”,
în vederea fluidizãrii traficului în zona
metropolitanã Craiova; „Centrul pen-
tru dezvoltarea serviciilor ºi aface-
rilor <<Blue Wings>>”.

Sunt alocate 4,4 miliarde de euro
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi

Administraþiei Publice, în calitate de

Autoritate de Management, deruleazã
în perioada 1 octombrie 2012 – 10 iu-
nie 2013 o campanie de promovare a
proiectelor finanþate prin Regio - Pro-
gramul Operaþional Regional 2007 –
2013. Evenimentul de la Craiova face
parte din aceastã campanie în care se
prezintã rezultatele implementãrii unor
proiecte cu fonduri europene, precum
ºi valoarea adãugatã a acestora în dez-
voltarea comunitãþilor regionale ºi lo-
cale. Programului Regio îi sunt aloca-
te 4,4 miliarde de Euro, din care 85%
reprezintã contribuþia Uniunii Europe-
ne. Obiectivul general al REGIO este
sprijinirea ºi promovarea dezvoltãrii
locale durabile în regiunile României,
atât din punct de vedere economic, cât
ºi social, prin reducerea disparitãþilor
de dezvoltare dintre acestea ºi celelal-
te regiuni ale Uniunii Europene. Sta-
diul programului Regio va fi prezentat
pe de o parte de Cãtãlin Surdeanu,
ºeful Autoritãþii de Management pen-
tru Programul Operaþional Regional, iar
de pe altã parte, de Marilena Boghea-
nu, directorul Agenþiei pentru Dezvol-
tare Regionalã Sud Vest.

În vizitã la cele trei obiective Regio din CraiovaÎn vizitã la cele trei obiective Regio din CraiovaÎn vizitã la cele trei obiective Regio din CraiovaÎn vizitã la cele trei obiective Regio din CraiovaÎn vizitã la cele trei obiective Regio din Craiova
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Mâine :

Cei aproximativ 3.750 de angajaþi
ai Ford România vor încasa anul aces-
ta, ocazia sãrbãtorilor de Paºte, prime
în valoare de 981 de lei. Prima de Paº-
te de anul acesta este cu cinci la sutã
mai mare decât cea de anul trecut. Cal-
culat la cei aproximativ 3.750 de an-
gajaþi ai companiei, fondul total brut al
primelor de Paºte se ridicã la circa 3,67
milioane de lei. Ford produce zilnic în
jur de 365 de maºini B-Max ºi aproxi-
mativ 450 de motoare.
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Cunoscutã ca o locaþie aglome-
ratã, în care oamenii nu staþionea-
zã, doar vin ºi pleacã în mare gra-
bã, Gara Municipiului Craiova a
gãzduit ieri o acþiune deloc obiº-
nuitã într-un astfel de loc în care
cuvântul de bazã este forfota.

Pentru cã ºi-au propus sã în-
curajeze atmosfera austerã din
garã ºi sã încurajeze actele cultu-
ral artistice cu scopul de a crea
un liant între culturã, tineri ºi cã-
lãtori, reprezentanþii Asociaþiei
pentru Tineri STREETS au lan-
sat ieri proiectul  “Stimaþi cãlã-
tori, soseºte STREETS”, în sala
de aºteptare a Gãrii Craiova. Este
vorba de un adevãrat spectacol de
sunet, imagine ºi miºcare, creat
de tinerii artiºti craioveni. Astfel,

Timp de patru zile, Gara Craiova
se transformã într-un loc unde ti-
nerii susþin recitaluri, promovea-
zã diverse genuri muzicale pre-
cum: muzicã modernã, muzicã
folk ºi muzicã popularã. De ase-
menea, va fi un loc de expoziþie,
în care se vor vinde lucrãri ºi ob-
iecte hand-made. “Asociaþia pen-
tru Tineri STREETS ºi-a dorit sã
demareze acest proiect pentru a
schimba atmosfera din garã, sã
implice tineri talentaþi care au
ceva de spus prin artã. Timp de
patru zile, aici, în Gara Craiova o
sã aibã loc spectacole cu diverse
genuri de muzicã. De asemenea,
va avea loc o expoziþie cu produ-
se hand-made, picturã ºi graficã.
Noi am mai desfãºurat un proiect

pe grup informal în centrul Cra-
iovei, am avut acolo evenimente
cu tineri pe care i-am vãzut dor-
nici sã se implice în astfel de pro-
iecte care sunt puþine la numãr în
Craiova”, a afirmat Dorina Gru-

ia, preºedintele Asociaþiei pentru
Tineri STREETS.

“O acþiune
extraordinarã
într-un loc inedit”

Proiectul “Stimaþi cãlãtori, so-
seºte STREETS” se desfãºoarã în
perioada 1 aprilie – 30 mai 2013,
în parteneriat cu Direcþia Judeþea-
nã pentru Sport ºi Tineret Dolj,
Sucursala Centrului Regional de
Exploatare, Întreþinere ºi Repara-
þii CF Craiova, Liceul Tehnologic
Special „Beethoven” ºi Muzeul
Olteniei. “Acþiunea lansatã astãzi
este iniþiativa Asociaþiei pentru Ti-
neri STREETS, Direcþia Judeþea-
nã pentru Sport ºi Tineret Dolj fi-
ind partener. O acþiune de acest
gen se va desfãºura ºi pe data de

9 mai, în cadrul Zilelor Tineretu-
lui. Consider cã este o acþiune ex-
traordinarã într-un loc inedit ºi
sper cã ºi cãlãtorii vor aprecia ce
fac aceºti tineri minunaþi ºi cã se
vor opri mãcar pentru un moment
sã-i admire. Pânã la urmã, cred
cã aceºti tineri vor demonstra cã
un act cultural ºi o manifestare

artisticã poate avea loc oricând ºi
oriunde. Instituþia noastrã va în-
curaja tot timpul astfel de acþiuni
menite sã-i aducã pe tineri mai
aproape de actul artistic”, a pre-
cizat Alina Ionescu, directorul
Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi
Tineret Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Asociaþia pentru Tineri STREETS reuneºte tineri care au fost implicaþi
în diverse proiecte ce au vizat talentul, creativitatea ºi spiritul de iniþiativã.
Majoritatea dintre ei au fãcut parte din Grupul Informal STREETS , creat
ºi promovat prin programul Tineret în Acþiune. Asociaþia a mai desfãºurat
ºi proiectul caritabil “Dance or die” – campanie de strângere de fonduri
pentru susþinerea activitãþii trupei “No Limit”.

Ministerul Educaþiei a publicat calen-
darul sesiunii speciale pentru absolvenþii
clasei a VIII – a, care fac parte din lotu-
rile naþionale pentru olimpiadele interna-
þionale. Olimpiadele internaþionale se des-
fãºoarã, în majoritatea cazurilor, în luni-
le iunie ºi iulie, perioadã în care se orga-
nizeazã ºi se desfãºoarã evaluarea naþio-
nalã pentru absolvenþii clasei a VIII – a,
în anul ºcolar 2012 - 2013.

În consecinþã, absolvenþii clasei a VIII – a,
în anul ºcolar 2012 - 2013, care fac parte din
loturile naþionale pentru olimpiadele internaþio-
nale, nu pot participa la olimpiadele internaþio-
nale pentru care au fost selectaþi. “Pentru asi-
gurarea participãrii absolvenþilor clasei
a VIII – a, în anul ºcolar 2012 – 2013, la
olimpiadele internaþionale 2013, propunem
spre aprobare organizarea unei sesiuni spe-
ciale de evaluare naþionalã pentru absolvenþii
clasei a VIII –a, în anul ºcolar 2012 - 2013,
în perioada 29 mai – 9 iunie 2013, pentru
elevii care participã la loturile de pregãtire
pentru olimpiadele internaþionale 2013”, a
precizat Ministerul Educaþiei.

ALINA DRÃGHICI

Evaluare Naþionalã 2013.
Când se va organiza sesiunea

specialã pentru olimpici La Muzeul de Artã din Calafat, în Sãlile
Palatului „Marincu”, se deschide astãzi, ora
11.00, expoziþia „Caragiale vãzut de cari-
caturiºtii lumii”. Organizatã de Asociaþia
Caricaturiºtilor Profesioniºti din România,
în colaborare cu Muzeul de Artã din Cra-
iova ºi instituþia-gazdã, aceasta cuprinde
caricaturi ºi desene realizate de artiºti din
37 de þãri. Aºa sunt Brazilia, Elveþia, Slo-
vacia, Marea Britanie, Islanda, Chile, Ar-
gentina, Indonezia, Iran, Japonia, Canada,
SUA º.a. Invitaþi la vernisaj sunt graficia-

Concertul din aceastã searã prilejuieº-
te „parcurgerea unor interpretãri corale
de referinþã pentru istoria coralisticii
universale ºi româneºti, selectate astfel
încât sã constituie o surprizã plãcutã
auditoriului prin ineditul descoperirii, cât
ºi spre a aduce noutãþi ºi completãri
strategice excepþionalului repertoriu al
Coralei Filarmonicii”, dupã cum preci-
zeazã maestrul Valentin Gruescu.

La cei peste 35 de ani de activitate
artisticã, Valentin Guescu deþine o
poziþie reprezentativã în istoria artei
corale româneºti. Dirijor de cor,
compozitor ºi profesor, maestrul face
parte din elita muzicienilor din þara
noastrã. «Ca dirijor, ºi-a câºtigat
simpatia ºi admiraþia marelui public prin
seriozitatea sa exemplarã, prin exactita-

Concert coral, cu maestrul
Valentin Gruescu la pupitrul dirijoral

La Filarmonica „Oltenia” debuteazã astãzi
„Zilele muzicale aniversare” – suitã de mani-

festãri dedicatã împlinirii a 66 de ani de existenþã a
instituþiei. Programul se deschide cu un concert sus-
þinut, de la ora 19.00, de Corala Academicã a Filar-

nul Gabriel Bratu ºi Florin Rogneanu, di-
rectorul muzeului craiovean. Expoziþia „Ca-
ragiale vãzut de caricaturiºtii lumii” a mai
poposit pânã acum în foaierul Teatrului Na-
þional „Marin Sorescu” din Craiova, fiind
prezentatã în cadrul Sãptãmânii Caragiale
– eveniment organizat de instituþie în pe-
rioada 9-14 octombrie 2012, apoi la Gale-
ria „Artis” a Muzeului Judeþean Olt, iar în
februarie-martie a.c. la Casa de Culturã
„Amza Pellea” din Bãileºti.

MAGDA BRATU

tea tãlmãcirilor sale, în „consonanþã”
cu gestica sa clarã, energicã, autorita-
rã, sugestivã, elegantã, spectaculoasã...

Repertoriul sãu, de o diversitate
stilisticã rar întâlnitã la alþi dirijori, este
impresionant, muzica româneascã
gãsindu-ºi mereu locul de frunte»,
subliniazã reprezentanþii Filarmonicii
craioveanã. Activitatea sa dirijoralã este
legatã în mod nemijlocit ºi de Corala
Academicã a acestei instituþii. Anii 2001
ºi 2002 i-a „petrecut” la conducerea
coralei craiovene ca dirijor permanent
invitat, realizând performanþe interpre-
tative de înaltã calitate artisticã.

Din 1982 Valentin Gruescu este
membru al Asociaþiei Corale din Româ-
nia, iar din 1984 – al Uniunii Compozi-
torilor ºi Muzicologilor. A fost distins
cu numeroase premii ºi medalii, între
care Ordinul „Meritul Cultural”.

MAGDA BRATU

monicii craiovene, condusã de maestrul Valentin Gru-
escu. „Zilele muzicale aniversare” au loc în perioa-
da 17-24 aprilie ºi propun publicului, pe lângã con-
certe ºi recitaluri, participarea la repetiþii ºi la con-
cursuri cu premii ºi întâlniri cu muzicieni.
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„Susţinem ideea de diversitate a genuri-
lor pe care le aducem în faţa publicului”

Pe scena Teatrului Liric, spectacolul „Bună
seara, domnule Wilde!” trebuia să fie prezen-
tat în premieră încă din luna decembrie a anului
trecut, însă a fost amânat din cauza unor pro-

În stilul vivace, inconfundabil al lui Oscar Wilde – ce
aplică magistral în comedie principiul conform căruia
viaţa imită arta, şi nu arta imită viaţa –, cel mai nou
spectacol al Teatrului Liric „Elena Teodorini”, „Bună
seara, domnule Wilde!”, după piesa de teatru „Ce în-
seamnă să fii onest”, ne înfăţişează o poveste plină de
spirit şi graţie, care se încheie fericit prin naşterea unor
cupluri engleze adorabile. O lume plină de culoare în
vremuri mohorâte, subliniază regizoarea Alina Rece,
iar actorii din distribuţie o susţin numaidecât. „Este un
spectacol complex, ne-a pus şi încă ne pune în încurcă-
tură, ca actori. Dar până la urmă asta e frumuseţea!”,
mărturiseşte Laurenţiu Nicu.

Compusă de maestrul Alexandru Iosub, muzica se do-
reşte a fi „simplă, vivantă, sensibilă, care se adresează
direct sufletului”. „Şi se potriveşte foarte bine cu core-
grafia maestrului Francisc Valkay!”, adaugă Eva Ştefă-
nescu, solist balet şi, totodată, asistent coregrafie. „Bună
seara, domnule Wilde!” va avea o dublă premieră – mâi-

ne, 18, şi sâmbătă, 20 aprilie, de la ora 19.00 –, fiind cel
de-al treilea spectacol cu care Liricul craiovean iese la
rampă în această stagiune, după „Bărbierul din Sevilla”
de Gioachino Rossini, din 11 octombrie 2012, şi „Zâna
păpuşilor” de Josef Bajer, din 14  martie a.c.

Ca gen, comedia muzicală revine pe scena Teatrului
Liric „Elena Teodorini” după mai bine de două decenii.
«Încercăm să reluăm tradiţia acestor spectacolele ce
au făcut „carieră” pe scena noastră în anii ’80. Cred că
ultimul prezentat a fost „Uite tata, nu e tata”. Vom ve-
dea, în urma analizei impactului pe care îl va avea la
public, dacă acest gen va mai fi abordat în anii urmă-
tori», declară managerul instituţiei, Antoniu Zamfir,
aproape convins însă că spectacolul se va bucura de
succes. Este şi o strategie, mărturiseşte acesta: publi-
cul atras astfel spre sala de spectacole ar putea reveni
şi la alte reprezentaţii mai „grele”, precum cele de ope-
ră. De altfel, artiştii au în plan, pentru această toam-
nă, premiera spectacolului „Otello”, de Giuseppe Verdi.

bleme de sănătate ale regizoarei
Alina Rece. „Este un spectacol
realizat cu costuri cât se poate

de reduse şi cu efecte maxime. Efectele la pu-
blic sper să fie maxime! Dar asta se va demon-
stra după vizionare”, spune managerul Anto-
niu Zamfir.

Prezentată cu ani în urmă pe această scenă,
comedia muzicală, ca gen, s-a bucurat de mare
succes, ceea ce a dat încredere conducerii in-
stituţiei să o reia. În plus, se impune o diversi-
ficare a repertoriului, consideră Zamfir: „Este
un gen atipic oarecum pentru o instituţie de
natura Teatrului Liric, dar susţinem ideea de
diversitate. Suntem o instituţie complexă, care
avem posibilităţi şi tehnice, şi interpretative
foarte mari. Iar acest spectacol este realizat în
întregime de actorii teatrului nostru. Încărcăm
să valorificăm potenţialul fiecăruia în parte”.

Regizoarea Alina Rece:
„Sunt convinsă că spunem o poveste

de care oamenii au nevoie”
Viziunea regizorală a spectacolului „Bună

seara, domnule Wilde!”, ca şi adaptarea textu-
lui, îi aparţin tinerei regizoare Alina Rece, nerăb-
dătoare şi, emoţionată, la rândul său, de impac-
tul pe care reprezentaţia de mâine-seară o va
avea la public. „Aştept cu foarte mare nerăbdare
premiera, pentru că după mult timp montez co-
medie muzicală şi am sentimentul că publicul are
un orizont de aşteptare foarte mare. Trăim într-o
perioadă destul de încărcată şi de cenuşie şi în-
cercăm, astfel, să deschidem o poartă spre o lume
mai frumoasă şi mai bună, pe care am avut-o
cândva, dar am pierdut-o”, a mărturisit aceasta.

Încântată de jocul actoricesc, Alina Rece e
convinsă că şi publicul va şti să îl aprecieze.
„Oscar Wilde scrie extraordinar de bine, iar acto-
rii au intrat profesionist, extraordinar de frumos
şi ritmic în roluri. E o dozare a energiei foarte
complicată pe care ei au reuşit să o câştige. Aş-
tept cu nerăbdare reacţia publicului la un efort
pe care l-am făcut cu toţii. Sunt convinsă că spu-
nem o poveste de care oamenii au nevoie”.

Absolventă a Univer-
sităţii Naţionale de Artă
Teatrală şi Cinematogra-
fică „I.L. Caragiale” din
Bucureşti – Secţia Regie
de Teatru, la clasa prof.
univ. dr. Cătălina Buzo-
ianu, şi doctor în filolo-
gie al Universităţii din
Craiova, Alina Rece a
regizat nenumărate pie-
se de teatru, cât şi spec-
tacole pentru copii. Este
membră a UNITER, au-
toare a 30 de scenarii şi
dramatizări după diverşi
autori români şi străini.
Cu Teatrul Liric „Elena
Teodorini” se află însă la prima sa colaborare.

Maestrul Alexandru Iosub:
„Muzica mea slujeşte, cred, ideea

dramaturgică a lucrării”
„O întreprindere dificilă ş i, totodată, plăcu-

tă” consideră maes trul dirijor Alexandru  Io-
sub că este noul spectacol, pentru care a com-
pus muzica. „E o muzică simplă, eu  aşa o con-
sider, plăcu tă. Slujeşte, cred, ideea dramatur-
gică a lucrării. O muzică vivantă, pe alocuri
sentimentală… Mi-am dorit ca ea să aducă, pe
lângă text, un pic de voioşie pent ru onoratul
public. Să fie plăcută, fredonabilă – ca dova-
dă, a fost foarte uşor învăţată de actori. Şi
cred că merge direct la suflet”, afirmă maestrul
Alexandru Ios ub, sub a cărui conducere mu-
zicală Orchestra Teatrului Liric va evolua la
premiera de mâine-seară.

Coregrafia spectacolului îi aparţine lui Fran-
cisc Valkay, reputat  balerin, coregraf, reg izor
şi p romotor cultural, cu care Liricul craiovean
a mai colaborat, recent, la  punerea în scenă a
spectacolului „Zâna  păpuşilor” de Josef Ba-
jer. De asemenea, to t la Craiova, Francisc Val-
kay i-a fermecat pe cei mici cu musicalul „Mi-
cu ţa  Doro thy” ş i opereta
„Soldăţelul de plumb”, iar pe
cei mai mari cu opera „Travia-
ta”, de Giuseppe Verdi, o ri cu
spectacolul extraordinar de
dans „El Amor”. Cât despre

scenografie, aceasta poartă semnătura lui Răs-
van Drăgănes cu, cel care, încă din  2000, a re-
alizat decoruri şi costume pentru cvasitotali-
tatea premierelor Teatrului Liric.

***
Intriga piesei lui Oscar Wilde se construieş-

te în jurul jocului de-a viaţa. Tinerii Algernon
(Laurenţiu Nicu) şi Jack  (Cosmin Vasilescu)
jonglează cu propriile identităţi până când fan-
tasma ia locul realităţii. Nici măcar din iubire
Cecily (Anca Ţecu) şi Gwendolen (Edith Mag),
tinerele de care cei doi se îndrăgostesc, nu-i
pot accepta decât prin falsele identităţi pe care
aceştia şi le creaseră. Întreaga poveste e spusă
în stilul umorului englezesc tăiat de note idilic
moralizatoare specifice lui Wilde. Din distribu-
ţie mai fac parte Dragoş Dragomirescu (Lady
Bracknell), Lelia Vais (Miss Prism), Dan Cor-
nescu (Chasuble) – asistent regie, Eva Ştefă-
nescu (Marianne) – asistent coregrafie şi Dra-
goş Teodorescu (Lane), cărora li se alătură An-
samblul de Balet al Teatrului Liric.

Biletele pentru spectacol pot fi procurate de
la Agenţia instituţiei (tel. 0351.442.471) şi cos-
tă, în funcţie de categoria locului, 15, 20 şi 30
lei, cu reducere pentru elevi, studenţi şi pensi-
onari la 10, 15 şi 20 lei.

 Laurenţiu Nicu (Algernon Moncrieff): «Din punctul meu
de vedere, ca actor – şi cred că şi colegii mei gândesc la fel –,
repetiţiile pentru noi au fost o bucurie, deşi e un spectacol
complex, de o factură diferită . Ne-a pus şi încă ne pune în
încurcătură, ca actori, dar până la urmă asta e frumuseţea! Spun
că au fost o bucurie pentru că ne place să descoperim, să ne
jucăm, să construim şi să ne surprindem reciproc, iar ocazia
aceasta ne-a dat-o Alina Rece».

Dragoş Dragomirescu (Lady Bracknell):
«Spectacolul acesta este un melanj de culori
de care publicul cu siguranţă are nevoie. Noi,
ca personaje, suntem foarte coloraţi. Culorile
duc, alături de muzică şi de text, la optimismul
de care avem nevoie cu toţii în vremurile pe
care le trăim şi care sunt aşa cum sunt. Spec-
tacolul o să placă, sunt convins!».

Eva Ştefănescu (Marian-
ne):  «Marianne este fată în
casa domnişoarei Cecily. Este
un personaj vivace şi foarte
ofertant».

Anca Ţecu (Cecily Cardew):
«Cred că semăn foarte mult cu
acest personaj. Este definit de
naivitate, puritate, frumuseţe, can-
doare, curiozitate…».

 Edith Mag
(Gwendolen Fairfax)

 Cosmin Vasiles cu
(Jack  Worthing ): «Jack
este un dandy care se îndră-
gosteşte şi devine nebuna-
tic, nu ştie  ce face şi emoţii-
le îl copleşesc. Ajunge să
descopere, pe de o parte,
iubirea pent ru Gwendolen
şi, pe de altă parte, priete-
nia cu Algernon. Surpriza o
să o aflaţi la final! A fost mult
de muncă la aces t specta-
col, dar şi foarte frumos, ne-
am s imţit b ine cu toţii. Însă
cel mai important  lucru este
să p lacă publicului şi aces-
ta s ă revină cu d rag în sala
Teatrului Liric».

Alina Rece, Antoniu Zamfir şi Alexandru Iosub
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COMENTAR IU

Potrivit cotidianului „Bild” din 16
aprilie a.c., Alternativa pentru Ger-
mania (AfD), un nou partid anti-
euro apãrut chiar duminicã, ar obþi-
ne 3% din voturi la alegerile legisla-
tive, conform unui prim sondaj. În

timp ce 24% dintre germani sunt
gata sã voteze un partid anti-euro,
sondajul oferã o cifrã mult mai micã,
care dã totuºi fiori reci liderilor CDU.
Potrivit sondajului, partidului Ange-
lei Merkel – CDU – ar obþine 39%

din voturi, Partidul Liberal 5%, SPD
26% ºi Verzii 15%. Într-o asemenea
situaþie, coaliþia actualã, CDU-FDP,
s-ar putea impune. Dar este suficient
ca FDP, liberalii, sã nu facã pragul
de 5% pentru a avea „undã verde”
coaliþia SPD-Verzii. Rãmâne de vã-
zut ce se va întâmpla cu acest nou
partid politic în lunile urmãtoare. Un
rãspuns cât mai probabil - pe la mij-
locul lunii iulie. Se pune întrebarea
dacã va putea creºte precum Parti-
dul Piraþilor, pentru a putea discre-
dita în ochii opiniei publice... dreap-
ta. La 22 septembrie a.c., germanii
vor avea alegeri ºi vor desemna
cancelarul chemat sã guverneze
pânã în 2017. Va reuºi Angela Mer-
kel sã obþinã un al treilea mandat?
Sau principalul sãu contracandidat,
social-democratul Peer Steinbruck, îi
va succeda? Cu cine vor face Verzii
alianþã? De bunã seamã cã alegerile
din Germania sunt decisive pentru
întreaga Uniune Europeanã. Pânã
atunci se pot întâmpla multe lucruri.
Deocamdatã, dupã doi ani ºi jumãta-

te, un numãr de 17 deputaþi ºi mai
mulþi experþi, reuniþi într-o comisie de
anchetã intitulatã „Creºtere, bunã-
stare, calitatea vieþii”, au publicat
luni, 15 aprilie, rezultatul muncii lor:
un raport cu peste o mie de pagini,
care defineºte un indicator de criterii
sociale ºi ecologice, fãrã a avea con-
þinut revoluþionar. Raportul a împãr-
þit atât majoritatea, cât ºi opoziþia.
Pentru conservatori (CDU-CSU) ºi
liberali, „creºterea economicã nu este
un scop în sine, ci un mijloc de mare
importanþã pentru realizarea altor
obiective”. Pentru stânga, creºterea
economicã nu este o condiþie sufi-
cientã pentru a asigura bunãstarea
ºi calitatea vieþii. Deputaþii majoritã-
þii estimeazã cã „economia socialã de
piaþã”, care caracterizeazã economia
germanã, e un model care s-a dove-
dit viabil. Fireºte cã ºi germanii au
problemele lor, care nu coincid cu ale
restului europenilor ºi este tot mai
puþin probabil ca Germania sã rãmâ-
nã singura þarã capabilã sã susþinã
euro ca monedã unicã.

Noul coºmar al Angelei MerkelNoul coºmar al Angelei MerkelNoul coºmar al Angelei MerkelNoul coºmar al Angelei MerkelNoul coºmar al Angelei Merkel

Luni, la a 101-a aniversare a fondatorului Co-
reei de Nord, bunicul actualului lider, 40 de mani-
festanþi au ars, la Seul, portretele lui Kim Il Sung,
Kim Jong-il – ambii decedaþi – ºi al lui Kim Jong-
un. Calificând actele ca „monstruoase” ºi „de trei
ori blestemate”, comandantul suprem al armatei
nord-coreene a avertizat cã acþiunile de represalii
vor începe fãrã nici un anunþ prealabil, dacã acte-
le criminale, rãnind demnitatea comandantului
suprem al Coreei de Nord, vor continua la Seul.
Avertismentele Phenianului au survenit în urma
plecãrii secretarului de stat american, John Ker-
ry, din Asia de Nord-Est, unde a efectuat un tur-
neu de patru zile, pentru a comunica susþinerea
þãrii sale aliaþilor sud-coreeni ºi japonezi ºi a de-

termina China sã-ºi calmeze vecinul. Comunita-
tea internaþionalã s-a temut câteva sãptãmâni cã
Nordul va marca aniversarea din 15 aprilie cu lan-
sãri de rachete. Dar toate spaimele s-au limitat la
un ultimatum dat Seulului, Nordul adãugând cã
în cazul în care Coreea de Sud vrea cu adevãrat
dialog ºi negocieri „ea ar trebui sã-ºi cearã scuze
pentru toate acþiunile ostile”. Luni, la Tokio, Ker-
ry declarase cã SUA sunt „deschise la negocieri
oneste ºi credibile cu privire la denuclearizare”,
dar cã mingea rãmâne în terenul Phenianului. Pânã
în prezent, partea de Nord respinsese avansurile
la dialog ºi calificase ca „mascate” apelurile Seu-
lului la negocieri privind redeschiderea industriei
intercoreene de la Kaesong, cvasi-închis.

Adio dragã lider, trãiascã marele succesor, iatã
termenul în care agenþia de stat KCNA l-a întroni-
zat pe Kim Jong-un ca succesor al lui Kim Jong-il
în fruntea Coreei de Nord. Este o întreagã poves-
te ºi cu actualul lider comunist, desemnat moºte-
nitor dupã ce fratele sãu mai mare, Kom Jong-
nam, a fost alungat în Japonia, în 2001. Descris
ca „fãcut din acelaºi lemn ca ºi tatãl sãu”, Kim
Jong-un este educat la o ºcoalã privatã de lângã
Berna (Elveþia), între 1996 ºi 2000, dupã care a
absolvit o universitate din Phenian, cu profil mi-
litar. Spre deosebire de tatãl sãu, care ºi-a petre-
cut 15 ani pe culoarele puterii, Kom Jong-un este
tânãr, lipsit de experienþã, destul de dolofan, cu o
fizionomie suspectã, predispus la erori.

Phenianul dã ultimatum Seulului dupã „actele monstruoase”

Explozii la maratonul din Boston: Cel puþin trei morþi ºi peste 140 de rãniþi

Cutremur cu magnitudinea
7,8 în Iran, soldat cu peste
40 de morþi

Un cutremur cu magnitudi-
nea de moment de 7,8 a avut
loc ieri în Iran, a anunþat
Institutul american de geofizi-
cã (USGS). Cutremurul a avut
loc la ora localã 15.14
(13.44, ora României), la
adâncimea de 15,2 kilometri,
în sudul Iranului, în apropie-
rea frontierei cu Pakistanul.
Seismul a fost resimþit ºi în
Emiratele Arabe Unite,
Arabia Sauditã, Kuwait ºi
Oman ºi chiar în India,
relateazã AFP. Cel puþin 40
de persoane au murit, dupã
cum a informat televiziunea
naþionalã iranianã Press TV.
Autoritãþile se aºteaptã
însã ca bilanþul final al
victimelor sã fie de sute
de morþi, a declarat un oficial
guvernamental.

ªapte francezi din zece
n-au încredere în politicieni

ªapte francezi din zece n-au
încredere în oamenii politici,
bãrbaþi ºi femei, potrivit unui
sondaj LH2-Nouvel Observa-
teur fãcut public luni, înainte
de anunþarea patrimoniului
propriu de cãtre fiecare minis-
tru. O anchetã similarã a fost
efectuatã în 2011, dupã
punerea sub acuzare a lui
Dominique Strauss Kahn,
în scandalul sexual de la
New York.

Proteste de stradã faþã
de alegerea lui Maduro
la preºedinþia Venezuelei

Mii de susþinãtori ai opozi-
þiei au invadat, luni searã,
strãzile din capitala Venezue-
lei, Caracas, pentru a protesta
faþã de proclamarea lui Nico-
las Maduro drept preºedinte, în
urma unor alegeri contestate
de adversarul sãu, Hernique
Capriles. La apelul lui Capri-
les, care cere o nouã numãrare
a buletinelor de vot, majorita-
tea manifestanþilor au pro-
testat în mai multe cartiere din
capitalã, unii agitând tigãi,
alþii dând foc coºurilor de
gunoi sau pneurilor. „Suntem
aici deoarece ne-au furat
votul, au triºat”, a declarat
Selma Orjuela, o casnicã în
vârstã de 60 de ani. „Fraude,
fraude!”, striga mulþimea,
arborând drapele venezuelene.
În câteva zone din capitalã,
poliþiºtii au folosit gaze
lacrimogene pentru a dispersa
manifestanþii, a constatat
AFP. „Cer poporului sã se
lupte în pace”, a reacþionat
Maduro, calificând drept
„capricii burgheze” cererea
liderului opoziþiei. Cererea de
renumãrare a voturilor adresa-
tã de opoziþie a fost susþinutã
luni de Casa Albã, al cãrei
purtãtor de cuvânt a apreciat
cã este vorba despre o etapã
„importantã, prudentã ºi
necesarã”.

Doua explozii puternice au avut loc,
luni, în apropierea liniei de sosire a mara-
tonului din Boston (statul american
Massachusetts, nord-estul SUA), în plin
centrul oraºului, într-o scenã sângeroa-
sã de sticlã spartã ºi membre retezate ºi
un semnal de alarmã cã teroriºtii ar putea
lovi din nou Statele Unite, a anunþat ºeful
poliþiei oraºului, Ed Davis, relateazã As-
sociated Press. Bilanþul preliminar al aten-
tatelor este de cel puþin 3 morþi ºi 144 de
rãniþi, conform unor surse medicale ºi
poliþiei, relateazã CNN. Exploziile au avut
loc aproape simultan, la aproximativ 10
secunde ºi circa 100 de metri una de cea-
laltã, trântindu-i la pãmânt pe spectatori
ºi cel puþin un alergãtor, spãrgând feres-
tre ºi ridicând un nor gros de fum deasu-
pra strãzii. Trotuarul era pãtat de sânge
ºi cioburi mari erau împrãºtiate de la gea-
murile sparte pânã la o înãlþime de trei
etaje. Una dintre cele douã persoane
decedate în explozii este un copil în vâr-
stã de 8 ani, alþi opt minori primind îngri-
jiri medicale, conform Boston Globe. Cel
puþin zece persoane rãnite au membrele
amputate, potrivit unui expert în terorism.

O maratonistã nãscutã în comuna dol-
jeanã Orodel, Nuþa Olaru, legitimatã ul-
tima oarã în România la CSM Craiova, a
fost martorã a carnagiului. Atleta ter-
minase cursa, pe locul 23, ºi se afla la
câteva sute de metri de explozie.

Încã douã dispozitive explozive au
fost depistate în Boston ºi au fost deza-
morsate, au anunþat surse din cadrul ser-
viciilor de intervenþie citate de CNN. Con-
gresmanul Bill Keating, membru în Co-
misia de securitate internã din Congres,
a afirmat pentru CNN cã unul dintre dis-
pozitivele neexplodate a fost gãsit la un
hotel din strada Boylston, iar altul la o
altã adresã, ce nu a fost dezvãluitã. În
opinia acestuia, exploziile au fost „un atac
planificat, coordonat si complex”. Un
oficial de la Casa Alba, citat de Bloom-
berg News, a precizat cã „orice eveni-
ment cu dispozitive explozive multiple -
asa cum pare a fi (n.r. - cel din Boston) –
este, în mod clar, un act de terorism”.
Administraþia federalã a SUA a mobilizat
toate resursele necesare dupã atacurile
din Boston, iar autorii vor fi aduºi în faþa
justiþiei, a afirmat preºedintele Barack

Obama. „Încã nu ºtim cine a fãcut acest
lucru. Nu trebuie sã ne grãbim cu con-
cluziile. Dar vom afla cine sunt autorii ºi
de ce au fãcut asta. Vor fi aduºi în faþa
justiþiei”, a declarat Obama, precizând cã
Administraþia federalã pune la dispoziþie
toate resursele pentru ajutarea autoritã-
þilor statale ºi locale din Massachusetts.
Deasupra oraºului Boston au fost insti-
tuite restricþii de trafic aerian, iar la Bos-
ton, New York ºi Washington a fost în-
tãritã securitatea, dar ºi în jurul Casei
Albe, în hoteluri ºi în alte puncte sensibi-
le din mai multe oraºe mari, dupã cum
scria ieri ziarul „Las Provincias”. FBI-ul,
care se ocupã de anchetã, a dat în cãuta-
re un tânãr cu piele negricioasã sau un
negru cu accent strãin, potrivit „Daily
Mail” ºiMSNBC. Potrivit anchetatorilor,
care citeazã o serie de martori, un bãrbat
îmbrãcat într-o cãmaºã neagrã, având în
spate un rucsac negru, încercase sã-ºi
facã loc printre spectatori în zona delimi-
tatã cu aproximativ 5 minute înainte de
explozie. De asemenea, FBI a efectuat
percheziþii într-un apartament de la peri-
feria Bostonului, în baza unui mandat emis

de poliþia din Massachusetts. Talibanii
pakistanezi, implicaþi în atentatul eºuat
cu maºinã-capcanã din Times Square, în
mai 2010, au negat orice implicare în cele
douã explozii sângeroase. „Suntem în
favoarea unor atacuri împotriva Statelor
Unite ºi aliaþilor sãi, dar nu suntem impli-
caþi în acest atac”, a declarat pentru AFP
Ehsanullah Ehsan, un purtãtor de cu-
vânt al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).
Ministerul român al Afacerilor Externe a
anunþat, ieri dimineaþã, cã printre victi-
mele exploziilor care au avut loc la mara-
tonul de la Boston nu au fost identificaþi
cetãþeni români, însã „Consulatul Gene-
ral al României la New York se aflã în
legãturã permanentã cu autoritãþile loca-
le”. Luni este Ziua Patrioþilor în statul
Massachusetts, ce comemoreazã bãtã-
liile din Rãzboiul de Independenþã al
SUA. Maratonul din Boston este o cur-
sã tradiþionalã, organizatã anual încã din
1897 cu ocazia acestei sãrbãtori, marcatã
de obicei în a treia zi de luni din aprilie.
Mulþi dintre locuitorii Bostonului ºi-au
luat luni zi de concediu pentru a celebra
aceastã sãrbãtoare.
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Anunþul tãu!
S.C. React Plast cu sediul în: Muni-
cipiul Craiova, strada Spania nr. 24,
bl. O11, sc. 1, et. 1, ap. 7, judeþ Dolj,
solicitã de la Agenþia de Protecþie a
Mediului, obþinerea autorizaþiei de
mediu pentru obiectivul (activitatea)
3832 – Recuperarea materialelor re-
ciclabile sortate, amplasat în Muni-
cipiul Craiova, str. Banu Stepan nr.
1A, judeþul Dolj. Persoanele fizice
sau juridice interesate, pot depune
eventuale contestaþii sau sugestii, la
sediul A.P.M. Constanþa, strada Uni-
rii, nr. 23, telefon: 546696.
Consiliul de Administraþie al SC Co-
mat Dolj SA convoacã Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor în data
de 17 mai 2013 ora 13.00 la sediul so-
cietãþii din Craiova, str. Sãrarilor nr.
31, cu urmãtoarea ordine de zi: - Ra-
portul Administratorilor; - Raportul
Auditului financiar privind situaþia fi-
nanciarã a anului 2012; - Aprobarea
bilanþului ºi a situaþiilor financiare
pentru anul 2012; - Arobarea BVC
2013; -Diverse. Acþionarii îndreptãþiþi
sã voteze în cadrul AGA vor fi cei cu-
prinºi în registrul acþionarilor cores-
punzãtor datei de 31.12.2012. Dacã la
prima adunare nu se va întruni cvo-
rumul prevãzut de lege, a doua ºedin-
þã AGA ordinarã se convoacã pe data
de 20.05.2013, ora 13.00.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj organi-
zeazã concurs (examen) la sediul in-
stituþiei din Craiova, str. Nicolae Titu-
lescu nr. 22, jud. Dolj, în data de
29.05.2013, ora 10.00 proba scrisã, ºi
în data de 31.05.2013, ora 14.00, in-
terviul, pentru ocuparea urmãtoare-
lor posturi vacante: 2 posturi ºef com-
plex gr. II ºi 1 post ºef centru gr. II.
Dosarele de concurs se primesc pânã
la data de 30.04.2013, ora 16.00 la se-
diul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salarizae – ca-
mera 3. Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei – camera 3
sau la telefon: 0251/407.009.

CERERI SERVICIU
Solicit angajare,
secretariat, admi-
nistraþie. Telefon:
0763/17.23.63.
Absolvent al Facul-
tãþii de Ingineria Me-
diului în Horticultu-
rã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii
de materiale de
construcþii, caut loc
de muncã în aces-
te domenii. Telefon:
0351/802.028.
Persoanã serioa-
sã, 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.
Caut femeie inter-
nã pentru ajutor
gospodãrie. Tele-
fon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire
bãtrânã intern. Tele-
fon: 0729/951.222.

MEDITAÞII
Meditez limba fran-
cezã. Telefon: 0723/
289.891 ºi 0751/
654.470.
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

Pregãtesc conta-
bilitate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTE-
NIA organizeazã
cursuri: Tehnician
Topo Cadastru,
Asfaltator, Con-
structor drumuri
ºi poduri, Forma-
tor, Inspector re-
surse umane,
Asistent relaþii
publice ºi comu-
nicare, Contabil,
Agent comercial,
Mãcelar, Peisa-
gist-floricultor,
Manager Proiect,
Auditor în dome-
niul calitãþii, Ex-
pert achiziþii pu-
blice, plata în rate.
Strada “Sãrarilor”
nr. 31 (incinta CO-
MAT DOLJ). Tele-
fon: 0251/432.266;
0743/108.821.

PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF
VINDE ÞIGLÃ ME-
TALICÃ LA PREÞ
DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP.
MONTÃM ÞIGLÃ
METALICÃ TIP LIN-
DAB, JGHEABURI
ªI BURLANE RE-
PARAÞII ACOPERI-
ªURI + PLACÃRI
POLISTIREN, DUL-
GHERIE. OFERIM
CERTIFICAT DE
GARANÞIE, PREÞ
AVANTAJOS. EXE-
CUTÃM ORICE FEL
DE LUCRÃRI LA
CASE. DISCOUNT
10%.TELEFON:
0740/519.461; 0762/
014.352.

Confecþionãm rame
ºi stupi. Telefon:
0728/571.069.
EXECUTÃM dul-
gherii, învelitor toate
tipurile de tablã, cu-
rãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon:
0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoase
+ albumuri foto. Tele-
fon: 0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist
marochinãrie. Tele-
fon: 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

Vând urgent locuin-
þã Craiova, preþ
30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon:
0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament
2 camere, Brazda
lui Novac. Telefon:
0762/307.962.

VÂND APARTA-
MENT 2 CAMERE,
DRÃGÃNEªTI -
OLT. TELEFON:
0763/265.251.
Vând apartament,
douã camere, semi-
decomandat, Braz-
dã, 34.000 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0722/431.895; 0767/
761.131.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Slatina,
zona ACR, parter,
cu toate dotãrile, preþ
negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4
camere decoman-
date. Zonã centralã
(Ciufulici). Telefon:
0351/809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã
lângã Craiova. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
Vând sau schimb
casã parter + etaj co-
muna Pleniþa, preta-
bil firmã cu aparta-
ment Craiova sau
Bucureºti. Ofer dife-
renþa. 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, lo-
caþie deosebitã. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vilã Braniºte Mãnãs-
tire. Telefon: 0762/
638.632.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructi-
feri, viþã-de-vie. Tele-
fon: 0768/710.866.
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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

La 8 km de Craio-
va, vând casã 6 ca-
mere cu puþ ameri-
can ºi 4000 mp,
pomi, în Livezi,
com. Podari. Tele-
fon: 0251/522.579.
Vând casã cu etaj,
pod, subsol, con-
strucþie solidã, zonã
centralã, Agrono-
mie, 6 camere, 2
bãi, bucãtãrie, teren
462 m2, garaj. Tele-
fon: 0726/275.943.
Schimb casa D+P
6 camere 2 holuri,
2 bãi, pivniþã teren
1300 mp utilitãþi
schimb cu 2 apar-
tamente. Telefon:
0761/824.947.
Vând casã în Goi-
cea Micã, stare
bunã (5 camere,
baie cu boiler elec-
tric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300
mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0760/295.905.

TERENURI
Vând 2 ha pãdure
comuna Borãscu, ju-
deþul Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între
case, cu casã la þarã
în comunele înveci-
nate sau vând. Tele-
fon: 0763/616.711.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând 1500 mp în
Bãile Govora, “Bel-
vedere”, împrejmuit,
lângã pãdure, toate
utilitãþile instalate. Te-
lefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

VÂND teren agricol
comasat. Relaþii tele-
fon:  0728/048.066.
Vând teren Albeºti,
intravilan. Telefon:
0762/090.223; 0746/
068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Te-
lefon: 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 Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0 7 4 6 / 4 6 7 . 9 2 2 ;
0744/220.492.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor), negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Tele-
fon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Volkswagen Golf
VI culoare alb, an fabri-
caþie 2010, km 10.000,
preþ 8.500 euro. Telefon:
0744/391.195; 0351/
429.196.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.
Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabrica-
þie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lan-
tra 1.4, anul 1996,
70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon:
s0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND groapã Si-
neasca. Telefon:
0723/543.884.
Vând þiglã – Jimbolia
ºi cãrãmidã. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând mobilier apar-
tament: dormitor
(pat matrimonial,
douã noptiere, ºifo-
nier trei uºi, como-
dã, oglindã), douã
camere tineret, mo-
bilier bucãtãrie, bi-
bliotecã, canapea
trei piese. Stare
bunã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0745/
780.055.
Vând þuicã de 50 de
grade, 15 lei/L. Tele-
fon: 0745/751.558.
Vând jaluzele vertica-
le pentru sufragerie,
culoare portocaliu,
preþ foarte bun. Tele-
fon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.

Vând frigider Electro-
star, combinã muzi-
calã CMS 205, piese
Dacia noi, piei bovinã
argãsite, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã
albã – faianþã micã
roz, negociabil. Tele-
fon: 0770/334.168.
Vând maºinã de
spãlat, televizor color,
frigider clasa A. Te-
lefon: 0742/884.839;
0351/463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz
pentru voiaj, arcuri
spirale pentru sus-
pensii dublurã la
Mercedes 190D,
de epocã. Telefon:
0251/598.518.
Vând masã lemn
masiv – ext.12 per-
soane, fotolii sculpta-
te gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, fri-
gidere, scaun ergo-
nomic, balanþã Ber-
kel, cuier pom, apa-
rat telefon-fax. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând cadru metallic
pentru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã
cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând set 16 piese
pentru gãtit etajat,
economic, rapid,
fãrã ulei. Cadou nun-
tã deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.

Vând 100 baniþe
grâu nou, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând grâu nou,
comuna Terpeziþa,
1 leu/kg. Telefon:
0760/191.641.
Butelii aragaz, douã
focuri pentru voiaj. Ar-
curi spirale suspensii
autoturism Mercedes
190D, 1966. Telefon:
0251/598.518.
Vând canistrã alumi-
niu 20 litri, ansamblu
ax volan cu pedalie-
re ºi contact cu cheie
Dacia 1310 nou, ar-
zãtor încãlzire la gaze
sau butelie, arzãtoa-
re gaze sobã, reduc-
tor tub oxigen. Tele-
fon: 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 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Te-
lefon: 0351/447.472;
0764/060.657.

Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdu-
re. Preþ 25-40 lei. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rota-
tivã 1,90 lãþime ºi
plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon:
0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea,
ºifonier, vitrinã, bufet,
aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând cãmãºi naþio-
nale. Telefon: 0351/
459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F
Caravan, montate
cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14.
Preþ 100 lei/buc. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã in-
terior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan
ºi 2 oglinzi exterioare,
1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Vând centralã electri-
cã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0743/462.582.
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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 AVAN-
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Ozonator: purificã
aerul, apã terapeuti-
cã, mâncare ecologi-
cã, bãi terapeutice,
sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Tele-
fon: 0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de cur-
te: curcani, gâºte,
gãini ouãtoare. Tele-
fon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã Vaillant
26 kw, membranã,
apã caldã, defectã. Te-
lefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Tele-
fon: 0724/281.744.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diame-
tru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon:
0351/800.654.

Vând putinã salcâm
50 vedre nouã –
douã uºi cu toc noi
pentru casã, cilindru
de cupru cu þeavã ºi
butoi galvanizat pen-
tru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3 canate
lemn, uºã aparta-
ment din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifo-
nier, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãl-
zitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine
din piele. Telefon:
0745/753.524.
Vând bufet stil neo-
clasic ºi pianinã. Te-
lefon: 0737/265.196.
Vând capotã motor
Dacia 1100 nouã. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând vitrinã, servan-
tã ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.

Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi
la gurã. Telefon:
0761/355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, mone-
dã jubiliarã argint 25
gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan
– Meissen – (de
Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Te-
lefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufra-
gerie 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 sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germa-
nã 12 cm lãþime, izo-
lare hidro la bãi, bal-
coane, subsoluri. Te-
lefon: 0746/152.196.
Vând uºi ºi ferestre
cu geam. Telefon:
0351/170.645.

Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi sta-
tice, icoane ulei ºi foi-
þã aur, convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri
155X13 cu jantã, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri
cu butelie, alternator
12V nou, delcou  mo-
tor Dacia nou. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã de-
sen (mare) ºi indica-
toare norme deviz ºi
alte cãrþi tehnice. Te-
lefon: 0724/531.528.
Vând motor, motosa-
pã Honda, echipa-
ment vânãtoare din
piele, hidrofor pentru
irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând flori de came-
rã, 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. Tele-
fon: 0736/429.876;
0758/937.083.
Particular! Cumpãr
apartament – garsoni-
erã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Te-
lefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã
4 - 5 camere + curte
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. Tele-
fon: 0722/382.970.
Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL 70-80
MP. TELEFON: 0729/
033.903.
Cumpãr dormitor
sculptat, canapea,
fotolii mãsuþã hol. Te-
lefon: 0761/824.947.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sã-
bii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.
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ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil
bar, discotecã, ca-
sino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon: 0769/
784.998.
Doresc sã închiriez
sau sã cumpãr gar-
sonierã – Brazdã în
blocurile G4, G5,
sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de
apartament deco-
mandat, Brazda lui
Novac. Telefon:
0762/267.631.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0 2 5 1 / 4 2 9 . 9 4 3 ;
0742/450.724.
Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modifi-
cat în 4 camere,
blocurile K, stra-
da Pãltiniº, par-
ter, acces bilate-
ral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/
541.452.
Ofer spre închirie-
re apartament 2 ca-
mere, decomanda-
te, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, mi-
crocentralã, aer
condiþionat. Tele-
fon: 0756/028.300,
0722/956.600.

Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti
(zona Institut), com-
plet mobilatã ºi uti-
latã. Telefon: 0764/
855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament
ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobi-
lat, centralã termi-
cã, tot confortul,
250 euro. Rog se-
riozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã
bulevardul „1 Mai”. Te-
lefon: 0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gaz-
dã, la bloc, lângã Me-
dicinã. Telefon: 0770/
300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

Intelectual craiovean
cu vilã, pensionar,
sãnãtos, altruist, caut
partenerã compati-
bilã. Telefon: 0251/
458.192.
Salariat, 50 de ani, ne-
fumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut doamnã serioa-
sã, fãrã obligaþii, apro-
piatã de vârstã. Tele-
fon: 0740/895.691.

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin
din comuna Maglavit
sã sune la 0721/
995.405 pentru recu-
perare teren agricol.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar
pensionar, doresc,
contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi
îngrijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adã-
post ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu
documente pe nu-
mele Covei Horea.
Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon:
0764/292.916.
CONDOLEANÞE
Colegii de la C.T.C. D.
NENIÞESCU sunt
alãturi de doamna
prof. Anelise Pãtru la
decesul mamei. Sin-
cere condoleanþe!

Corpul profesoral
al Departamentului
de Limbi Moderne
Aplicate,al Univer-
sitãþii din Craiova
deplânge trecerea
vremelnicã în ne-
fiinþã a d-nei lect.
univ. dr. DOINA
BRAESTER, om
de aleasã genero-
zitate, membru
marcant al comu-
nitãþii academice,
o viaþã închinatã
predãrii limbii ro-
mâne studenþiilor
de pe întreg ma-
pamondul. Noi
toþi am pierdut un
aliat, iar Dumne-
zeu a câºtigat un
prieten. Transmi-
tem familiei îndu-
rerate întreaga
compasiune ºi
gândul pãstrãrii
eterne în aminti-
rea noastrã. Dum-
nezeu sã o pri-
meascã ºi sã o
odihneascã în
pace!

C o m u n i t a t e a
Evreilor din craiova
se desparte cu
mare durere de dis-
tinsa prof. univ. dr.
DOINA BRAESTER
dupã o grea sufe-
rinþã. Transmitem
sincere condo-
leanþe întregii fami-
lii, iar copiilor regre-
tul pentru pierde-
rea prematurã a
mamei lor de care
au fost atât de ata-
ºaþi. Doina se duce
cu siguranþã alãturi
de ing. BRAESTER
ªtefan tatãl lor ple-
cat prea devreme
dintre noi. Dumne-
zeu sã o odihneas-
cã, nu o vom uita
niciodatã.
Facultatea de Drept
regretã dispariþia
respectatei ºi iubi-
tei colege, DOINA
BRAESTER, ºi trans-
mite familiei condo-
leanþe. Dumnezeu sã
o odihneascã!

Greu le este copii-
lor  sã trãiascã mo-
mentele în care
unul dintre pãrinþi
trece la cele veºni-
ce, în lumea celor
drepþi. Prin astfel de
clipe trec acum bu-
nii noºtri  Simona ºi
Sorin la despãrþirea
ºi de iubita lor
mamã BRAIªTER
DOINA. Transmi-
tem sincere condo-
leanþe, asigurând-i

de întreaga noas-
trã compasiune.
Familiile Petrescu,
Popescu ºi Rusu
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CUPA FRANÞEI – SFERTURI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi: Lens (II) – Bordeaux, Evian TG – Paris SG;
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Troyes – Nancy, St’Etienne – Lorient.

CUPA GERMANIEI – SEMIFINALE – O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi: VfB Stuttgart – Freiburg;
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Bayern Munchen – Wolfsburg.

CUPA ITALIEI – SEMIFINALE – MANªA RETUR
Astãzi: Inter Milano – AS Roma, în tur 1-2;
În finalã este deja calificatã Lazio Roma, dupã 1-1 (d) ºi 2-1 (a) cu Juventus,

dublã disputatã în 22 ºi 29 ianuarie.

LIGA I – ETAPA A XXVI-A

Gaz Metan – Astra 2-1
Au marcat: Eric 11, D. Roman 45 / Budescu 90.
CFR Cluj – Pandurii 2-3
Au marcat: Rada 55, Bjelanovic 90 / Ibeh 7, Matulevicius 67, Voiculeþ 71.
Oþelul – CS Turnu Severin 2-0
Au marcat: Stromajer 45, Astafei 55.
Ceahlãul – Concordia 3-0
Au marcat: Golubovici 2, Monroy 32, M. Rusu 47.
Petrolul – Gloria Bistriþa 4-0
Au marcat: Sauvadet 23, Bokila 34, Morar 60, Mojica 72.
Dinamo – „U” Cluj 1-1
Au marcat: Muºat 81 / Tony 74.
Rapid – Steaua 1-1
Au marcat: Herea 9 / Bourceanu 81.
FC Vaslui – FC Braºov 1-1
Au marcat: Charalambous 74 / Danquah 4.
CSMS Iaºi – Viitorul 1-2
Au marcat: Milea 43 / Alibec 68, 85.

 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P
Steaua 26 20 4 2 60-21 64
Petrolul 26 13 9 4 40-21 48
Astra 26 14 5 7 49-26 47
Pandurii 26 14 5 7 40-35 47
Dinamo 26 13 7 6 39-27 46
Vaslui 26 11 8 7 36-27 41
Rapid 26 10 8 8 26-24 38
CFR Cluj 26 9 9 8 41-31 36
FC Braºov 26 9 8 9 32-35 35
Mediaº 26 9 7 10 29-35 34
Oþelul 26 8 9 9 29-31 33
„U” Cluj 26 7 8 11 24-38 29
Viitorul 26 5 12 9 30-38 27
Ceahlãul 26 7 6 13 32-43 27
Concordia 26 6 7 13 21-41 25
Iaºi 26 6 4 16 25-38 22
Severin 26 4 8 14 23-35 20
Bistriþa 26 3 8 15 18-48 17

CUPA ROMÂNIEI – SEMIFINALE – MANªA TUR
Asearã, dupã închiderea ediþiei: CFR Cluj – Astra Giurgiu;
Mâine (ora 20:30, Digi 1): Oþelul – Petrolul.
Returul celor douã jocuri este programat în 22 mai.

PREMIER LEAGUE – RESTANÞE
Astãzi: Man. City – Wigan, West Ham – Man. United, Fulham – Chelsea;
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Arsenal – Everton.
1. United* 80 11. South. 38
2. City** 65 12. West H.* 38
3. Arsenal* 59 13. Newca. 36
4. Chelsea** 58 14. Norwich 35
5. Tottenh.* 58 15. Sunderl. 34
6. Everton* 55 16. Stoke 34
7. Liverpool 50 17. A.Villa 34
8. West B.* 44 18. Wigan** 31
9. Swansea* 41 19. QPR 24
10. Fulham* 40 20. Reading 24
(*) – un meci mai puþin.
(**) – douã meciuri mai puþin.
Din campionatul Angliei s-au scurs 33 de etape.

Campioana en-titre a Italiei, Juventus Torino, a luat o
opþiune aproape decisivã pentru cucerirea unui nou titlu
în Serie A, dupã ce s-a întors, luni searã, cu toate puncte-

Juve, pas uriaº spre apãrarea titluluiJuve, pas uriaº spre apãrarea titluluiJuve, pas uriaº spre apãrarea titluluiJuve, pas uriaº spre apãrarea titluluiJuve, pas uriaº spre apãrarea titlului
le de pe terenul lui Lazio, scor 2-0, într-un meci ce a închis
runda cu numãrul 32 (dintr-un total de 38). Succesul ce a
dus trupa pregãtitã de Antonio Conte la 11 puncte de
urmãtoarea clasatã, Napoli (74, faþã de 63),, a fost parafat
încã din prima reprizã, graþie unei duble a chilianului Ar-
turo Vidal (8 pen., 28).

La capitolini, care se menþin pe locul 6 (51 de puncte),
ªtefan Radu nu a jucat, din cauza unei suspendãri.

Rezultatul înregistrat pe „Olimpico” s-a vrut ºi o re-
vanºã a „Bãtrânei Doamne” dupã eliminarea din semifi-
nalele Cupei. S-a întâmplat la finele lunii ianuarie, când
Juve a remizat în manºa tur pe propria arenã (1-1), pentru
a ceda apoi la Roma cu 1-2.

Runda viitoare, într-un veritabil derby, Juventus va
primi vizita celei de a treia clasate, AC Milan, în timp ce
Lazio se va deplasa în fief-ul lui Udinese (locul 8).

Digi Sport 1

12:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM Bucu-
reºti – HC Zalãu / 21:45 – FOTBAL – Cupa Italiei –
semifinale: Inter Milano – AS Roma / 4:00 – FOTBAL –
Cupa Libertadores – faza grupelor: Sao Paulo – Atletico
Mineiro.

Digi Sport 2

11:30 – TENIS ATP – Monte Carlo: ziua a treia /
20:00 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã: ICIM Arad –
CSBT Alexandria sau CSM Satu Mare / 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Angliei (restanþã): West Ham – Manches-
ter United.

Digi Sport 3

16:00 – HOCHEI – Rusia: Traktor Chelyabinsk – Di-
namo Moscova / 19:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-
nalã: HC Dunãrea Brãila – „U” Jolidon Cluj / 21:45 –

În ultimele zile s-a vorbit tot mai
mult de un posibil transfer al lui Wa-
yne Rooney de la Manchester Uni-
ted la PSG, mutare ce ar urma sã se
parafeze la finalul campionatului.

Rooney ºi Nani, „sacrificaþi” pentru Falcao?
Un apropiat al parizienilor a

declarat chiar cã tranzacþia a fost
deja finalizatã, iar Rooney va fi
coleg cu Ibrahimovici de sezo-
nul viitor, pentru internaþiona-
lul englez PSG urmând sã plã-
teascã 30 de milioane de euro.

Se pare însã cã Rooney nu
este singurul jucãtor al lui Uni-
ted dorit insistent de ºeicii de la
Paris, a anuþat, ieri, thesun.co-
.uk. Dupã ce nu ºi-a prelungit
contractul cu „diavolii”, portu-
ghezul Nani va fi ºi el ofertat de
PSG. Pentru lusitan, francezii sunt
dispuºi sã plãteascã nu mai puþin de
20 de milioane de euro.

Dacã formaþia din Hexagon va
reuºi sã-i convingã ºi pe Rooney, ºi
pe Nani sã meargã în Ligue 1 înce-
pând cu sezonul viitor, Manchester
United ar putea încasa în total 50 de
milioane de euro. Ar fi cam banii ne-
cesari pentru aducerea golgheteru-
lui lui Atletico Madrid, Falcao, pe

„Old Trafford”, mutare anticipatã deja
de presa din Spania. Pentru colum-
bian, englezii ar trebui sã plãteascã
aproximativ 55 de milioane.

„Dacã Rooney vrea sã facã parte
din cel mai tare proiect din istoria fot-
balului, atunci este o singurã echipã
la care ar trebui sã se transfere, PSG”,
a spus zilele trecute suedezul Zlatan
Ibrahimovici, atacant la formaþia din
capitala Franþei.

Sezonul competiþional 2012-2013
se apropie de final, iar marile clu-
buri ale Europei îºi pregãtesc deja
campaniile de achiziþii din varã.

Real Madrid plãnuieºte sã ia pe
toatã lumea prin surprindere
printr-un transfer surprizã. Clubul
din capitala Spaniei a pus ochii
pe mijlocaºul în vârstã de 20 de
ani al Sevillei, Geoffrey Kondog-
bia, adus în Spania de la Lens se-
zonul trecut, pentru 4 milioane.
Dupã cele 25 de meciuri disputate
în La Liga în tricoul Sevillei, cota
internaþionalului francez de tineret
a crescut de cinci ori, cotidianul As
anunþând cã „Realul ar putea oferi

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
FOTBAL – Camp. Angliei (restanþã): Manchester City
– Wigan.

Dolce Sport 1

21:30 – FOTBAL – Cupa Germaniei, semifinale: VfB
Stuttgart – Freiburg.

Dolce Sport 2

21:15 – HANDBAL (M) – Germania: Lubbecke – Kiel.
Eurosport

15:00 – CICLISM – Turul Trentino (Italia) / 16:00 –
CICLISM – „Sãgeata Valonã” (Belgia).

Eurosport 2

18:30 – FOTBAL – Cupa Africii pe Naþiuni Under 17
(Maroc): Coasta de Fildeº – Nigeria / 21:30 – FOTBAL
– Cupa Africii pe Naþiuni Under 17 (Maroc): Ghana –
Congo.

Încã un fost elev al lui Boloni ar putea ajunge pe „Bernabeu”

„Galacticii” pregãtesc 20 de milioane de euro
în schimbul „revelaþiei” Sevillei

aproximativ 20 de milioane de euro
pentru aducerea revelaþiei Kondog-
bia, care ar urma sã-l înlocuiascã pe
Xabi Alonso, în cazul în care spa-
niolul nu-ºi va prelungi contractul”.

Francezul a fost antrenat în 2011
de Laszlo Boloni la Lens, însã rela-
þia dintre cei doi nu a fost deloc
una amicalã. Astfel, Kondogbia
declara în urmã cu un an cã a fost
„vizibilã îmbunãtãþirea atmosferei
din lot” odatã cu schimbarea teh-
nicianului român.

Dacã mutarea se va concretiza,
Kondogbia ar deveni cel de-al trei-
lea „galactic” ce a lucrat cu Boloni,
ceilalþi fiind Raphael Varane (tot la

Lens) ºi Cristiano Ronaldo (la Spor-
ting Lisabona).

Etapa viitoare
Vineri: „U” Cluj – Gaz Metan;

Sâmbãtã: CS Turnu Severin – CSMS Iaºi, Viitorul – Rapid;
Duminicã: Astra – Ceahlãul, Gloria Bistriþa – CFR Cluj,

Concordia – FC Vaslui, Pandurii – Dinamo;
Luni: FC Braºov – Oþelul, Steaua – Petrolul.
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Craiova a intrat pentru prima
dată în play-off, dar şi-a ales cel
mai puternic adversar, iar acesta
nu a cruţat-o. Nici la baschet, nici
la pumni. După un prim meci fără
istoric, în care băieţii lui Mandic
au contat doar în primul sfert, a
urmat al doilea care părea să aibă
aceeaşi soartă, oaspeţii având un

avantaj de 25 de puncte înaintea
finalului. Alb-albaştrii începuseră
fără Bureau, răpus de o accidenta-
re în disputa inaugurală, iar Dră-
guşin a intrat suferind, făcând doar
figuraţie. În aceste condiţii, câşti-
gătoarea Cupei s-a desprins trep-
tat, gazdele arătând neputincioase
în faţa reuşitelor din afara semi-

Astăzi va avea loc prima rundă a trialurilor organizate de AJF
Dolj în vederea stabilirii unei selecţionate judeţene competitive.
Scopul iniţial era de a ajuta la reconstrucţia Universităţii Craiova
prin închegarea unui lot lărgit care să facă faţă în Liga a II-a, însă
după plecarea lui Aurel Ţicleanu reprezentanţii Ştiinţei nu au mai
dat niciun semn. „Îi aşteptăm totuşi pe oficialii Universităţii, noi
ne vom da întreg concursul pentru a-i ajuta să găsească jucători
talentaţi care să contribuie la revenirea în competiţii a echipei” a
declarat şeful AJF Dolj, Silviu Bogdan. Nu mai puţin de 72 de
jucători, majoritatea sub 24 de ani, din toate cele 3 ligi judeţene,
vor lua parte la trialul programat de la ora 17 pe stadionul „De-
pou”. Comisia de selecţie este alcătuită din tehnicienii: Marian
Bondrea (preşedinte), Petre Petculescu, Dorel Toma, Florin Şoavă,
Mugurel Guşatu, Marian Calafeteanu, Bogdan Budescu, iar an-
trenorii celor patru echipe care vor evolua au fost  desemnaţi
foştii jucători ai Universităţii Craiova, Gigi Ciurea şi Victor Naicu,
primul pregătind pe CSO Filiaşi, iar cel de-al doilea pe AS Podari,
ambele echipe participante în play-off-ul Ligii a IV-a. Se vor dis-
puta două meciuri de câte 60 de minute, în care vor evolua cei 72
de jucători, care sunt rugaţi să-şi aducă echipament de antrena-
ment, respectiv ghete, apărători, jambieri, şort şi tricou, urmând
ca organizatorii să le distribuie maiouri de recunoaştere.

Doar de un meci din finala cam-
pionatului de volei au avut parte
suporterii craioveni, însă unul pe
cins te, care a durat mai mult de
două ore ş i jumătate, apropiind-se
chiar de miezul nopţii. Băieţii lui
Dan Pascu au condus cu 2-1 în
disputa cu „galacticii” de la To-
mis Constanţa, însă nu au reuşit
să împingă seria în meciul patru.
Cele două formaţii ş i-au adjude-
cat câte un set înainte de a-l dis-
puta pe al treilea, unul extrem de
tens ionat şi parc ă interminabil.
Oaspeţii au riscat aproape fiecare
serviciu în prelungiri şi au ratat nu
mai puţin de şapte, în timp ce cra-
iovenii au jucat la siguranţă ş i au

Voleibaliştii craioveni,
vicecampioni naţionali

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Echipa lui Dan Pascu a pierdut în 3 meciuri finala cu „galacticii”
de la Tomis, cărora le-au smuls două seturi în Polivalentă

Finala play-off-ului Diviziei A1
la volei, meciul al treilea

Universitatea Craiova – Tomis Constanţa
2-3 (25-21, 21-25, 35-33, 22-25, 9-15)

Sala Polivalentă, spectatori: 1000.
Universitatea: Borota, Vânătoru, Romanescu, Dumitrache, Milotin,

Velicu, Jovic (libero). Au mai intrat: Ghionea, Todor, Briscan, Bratosin.
Antrenor: Dan Pascu.

Tomis: Gonzales, Gontariu, Spânu, Stancu, Terzic, Stoykov, Samar-
dzic (libero). Au mai jucat: Bojovic, Tănăsescu, Lescov, Laza, Merku-
şev. Antrenor: Martin Stoev.

irosit doar unul, câş tigând spec-
taculos cu 35-33. În setul patru
conc entrarea craiovenilor a scă-
zut,  iar oaspeţii au fos t mai pre-
cişi la finalizare şi serviciu. Chiar
dacă au revenit de la 19-24, băie-
ţii lui Dan Pascu au cedat setul şi
au intrat în decis iv. Ac olo, ec hipa
mai experimentată, mai valoroasă
şi mai ajutată de arbitri s-a impus.
Oricum, echipa craioveană a reu-
şit un parcurs deosebit atât în se-
zonul regulat, cât şi în play-off,
oferind o replică neaşteptat de con-
sistentă şi în finală unei echipe de
internaţionali, cu un buget net su-
perior, considerată încă din iarnă
mare favorită să câştige titlul.

S-au împărţit pumni grei între baschetbalişti la Polivalentă

Un sezon frumos
s-a încheiat cu bătăi

Universitatea este condusă cu 2-0 de Gaz Metan şi este ca şi eliminată din play-off

Play-off-ul Ligii Naţionale de baschet, meciul al doilea
Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaş 87-90 (21-28, 21-26, 14-26, 31-10)
Sala Polivalentă, spectatori: 3.000
Universitatea: Dzambic (9), Seals (22), Djurasovic (1), Miskovic (19), Drăguşin. Au mai jucat: Hallik (16),

Petrişor (2), Habus (11), Kabengele (7), Orbeanu. Antrenor: Andelko Mandic.
Gaz Metan: Mandache (12), Mitchell (18), Shiloh (12), Ivanovic (7), Krstanovic (18). Au mai jucat: Guţoaia

(7), Nicoară (5), Mladenovic (4), Dundjerski (7), Dumitrescu. Antrenor: Marcel Ţenter.

cercului ale adversarilor. Drăguşin
nu a rezistat pe parchet decât 13
minute, Dzambic a fost eliminat
prematur pentru joc nesportiv, iar
Habus a comis 5 greşeli. După 4
luni de pauză, Miskovic a sclipit
luni seara, intrând în „double-dou-
ble” cu 19 puncte şi 11 recuperări.
De asemenea, neglijat în primul

meci, estonianul Hallik a fost im-
pecabil de la dis tanţă, reuşind 5
coşuri de 3 puncte cu c are le-a
readus încrederea colegilor şi a ri-
dicat fanii în picioare. Practic, ul-
timul sfert a fost abordat de craio-
veni doar cu Seals dintre titulari,
însă „banca” a avut o reacţie in-
credibilă rec uperând cele 25 de

puncte şi având şansa de a egala
cu 3 secunde înainte de final, când
Mediaşul a avut 90-87. Presiunea
sălii a fost extraordinară, deşi tri-
bunele nu s-au mai umplut, iar Dun-
djerski, impecabil până atunci la li-
bere, a ratat ambele aruncări de la
linia de fault. Seals a primit rapid
mingea şi a aruncat de la centru,
însă a fost faultat şi a avut şansa de
a trimite jocul în prelungiri. Numai
că amricanul a irosit toate cele 3
şansele, iar Mediaşul este ca şi cali-
ficată în semifinale. Atmosfera s-a
încins şi mai rău după ultima sire-
nă, iar sârbii Dzambic şi Krstano-
vic s-au luat la bătaie la centrul te-
renului. „Turbo” îi administrase
compatriotului său un „und-doi” la
figură în timpul jocului şi venise tim-
pul răzbunării. Numai că Rade şi-a
găsit aliaţi atât pe teren, Travis Bu-
reau, cât şi în tribune, fanii sărind
şi ei să-şi ajute jucătorii. Cel mai
şifonat avea să fie însă Reinar Hal-
lik, asupra căruia s-a năpustit Krsta-
novic umplându-l de sânge. Bătaia
a fost aproape să continue şi la ves-
tiare, însă Andelko Mandic şi Ionuţ
Drăguşin au intervenit energic şi os-
tilităţile au luat sfârşit. Următorul
meci, probabil ultimul, din serie, este
programat sâmbătă, de la ora 17, la
Mediaş. Situaţia celorlalte meciuri
din play-off: BC Mureş – CSM Bu-
cureşti 2-0, Asesoft Ploieşti – BC
Timişoara 2-0, Municipal Oradea –
Mobitelco Cluj 1-1.

Cei 72 de jucători convocaţi pentru trial:
Portari: Barbu Alin 1985 - AS Podari, Mirea Alexandru 1995

- Energia Craiova, Lăpădatescu George 1994 - CSO Filiaşi, Bălă-
nescu Andrei 1990 - Viitorul Craiova.

Fundaşi dreapta: Ciurea Costinel 1992 - AS Podari, Pârvoiu
Marius 1994 – Şcoala Gică Popescu, Badea Alexandru 1995 -
Energia, Ciurea Alexandru 1995 - CSO Filiaşi, Bălosu Daniel 
1993, Tănasie Andi  1992 – ambii CS Işalniţa, Prunaru Vergi 1995
- Viitorul Craiova.

Fundaş i central i: Predu ţ Eus ebiu  1991, Istudor Răz-
van 1992 –  ambii AS Podari, Voicu Robert  1991 - Viitoru l Cra-
iova, Păianu Andrei - 1994 – Şcoala Gică Popescu, Pană Ale-
xandru  1995 – Energia, Dăogaru Nicuş or  1988 - FC Leamna,
Dăbuleanu Robert 1992 - Viitorul Cârcea, Creţu Aurel 1992 -
Avântul Pieleşti, Pătruş  Ionuţ 1993, Vas ilca Robert  1993, ambii
Recolta Ostroven i, Celea Daniel  1995, Lupu Aurel  1987 -
ambii CSO Filiaşi, Anghel Gian i 1995 - Juventus Junior, Popa
Marius  1990 - CS Iş alniţa, Gârlo i Mario 1995, Avram Lu-
cian 1994 - ambii CSJ Craiova.

Fundaşi stânga: Calu  Cosmin  1992 – Amaradia Melineşt i,
Stănia Marius   1994 - CSJ Craiova,  Dumitraşcu Robert  1995,
Ştefan Mădălin  1994, ambii Juventus Jun ior, Grigorie Ga-
briel  1994 – Viito rul Craiova, Nis ipeanu Ionuţ  1993 – Pro-
gresu l Mis chii.

Mijlocaşi centrali: Crângoiu Sorin 1992 - AS Podari, Vădu-
va Cosmin  1990 - CS Energia, Nedelea Adrian 1990 - Avântul
Pieleşti, Ivanovici Cătălin 1990 – Amaradia Melineşti, Păun Mi-
hai 1989 – Viitorul Cârcea, Mârzeanu Ionuţ 1994, Miu Gabriel
1994, Dragomir Bogdan 1995, Moina Daniel 1995 toţi CSJ Craio-
va, Tucă Ionuţ 1991 - CS Işalniţa, Oprea Marius  1993, Chirea
Valeriu  1991, ambii Viitorul Craiova.

Mijlocaşi stânga: Dumitrascu Ionuţ 1994 - AS Podari, Ghera
Cosmin 1992 – Recolta Ostroveni, Creţu Ion 1988 - CSO Filiaşi,
Scarlat Luci 1993, Bratoveanu Alin  1992 – ambii CS Işalniţa,
Sandu Ionuţ 1994 – Progresul Mischii.

Mijlocaşi dreapta: Corneanu Costinel 1995, Ianacu Daniel 1994
- ambii Energia Craiova, Floricel Ionuţ 1992 – Avântul Pieleşti,
Badea Marius 1991 – Amaradia Melineşti, Ianoş Bogdan 1994,
Frimu Bogdan 1995 – ambii CSJ Craiova, Ilie Mihai 1994 – Viitorul
Craiova,  Cismaru Gigi 1993 – Progresul Mischii.

Atacanţi: Tudor Mădălin  1995, Varia Alexandru 1995 –  am-
bii Energia Craiova, Vârvoreanu Alin 1989 – Viitorul Cârcea,
Bălan Claud iu 1994, Chirea Robert  1994 –  ambii CSJ Craiova,
Tătaru Niculin 1993 – Amarad ia Melineşti, Răducanu Mihai
1993, Pârvuică Alin 1986 – ambii CSO Filiaşi, Scarlat Cătă-
lin 1990, Badea Remus 1990 – ambii CS Işalniţa, Cocora Valen-
tin 1988 – Viitoru l Craiova, Cnotec Romulus 1993, Lungan Ma-
rian  1989 – Progres ul  Mischii.

Trial la „Depou” organizat de AJF DoljSelecţie din judeţ
pentru Ştiinţa


