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- Popescu a făcut infarct când
i-am bătut eu la uşă; a crezut că
e DNA-ul.

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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Ofiţer al IPJ Dolj şi avocat
craiovean reţinuţi pentru

luare de mită

Poliţistul a ascuns
şpaga în coşul cu rufe!
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Un ofiţer al IPJ Dolj, subcomisarul Relu Căle,
de la Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul
Poliţiei municipiului Craiova, a fost reţinut, marţi
seara, de procurorii DNA – Serviciul Teritorial
Craiova pentru luare de mită, după ce a fost prins
cu şpaga ascunsă în coşul cu rufe din baie. Împre-
ună cu el, în acelaşi dosar, a ajuns în arestul IPJ
Dolj pe 24 de ore şi avocatul Mihai Claudiu Pascu,
din cadrul Baroului Dolj, cercetat pentru trafic de
influenţă şi complicitate la luare de mită. Cei doi
sunt acuzaţi că au cerut de la trei tineri din Dră-
nic 15.000 de lei pentru a-i scăpa de un dosar pe-
nal deschis de Căle pe numele lor pentru comite-
rea unui viol. Tinerii din Drănic fuseseră recla-
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maţi de două dansatoare că le-au vio-
lat, în noaptea de sâmbătă, dumini-
că seara a fost înregistrată şi plân-
gerea la Poliţie, iar luni poliţistul i-a
chemat pe presupuşii făptuitori la
audieri şi le-a sugerat să-l ia drept
avocat pe Pascu. Când s-au întâlnit cu avocatul,
tinerii au aflat că pot scăpa de dosar dacă „sar cu
banul”, tariful fiind de 5.000 de lei pentru fiecare.
Cum cei trei au susţinut de la început că nu a fost
viol, ci acte sexuale consimţite, şi cum ar fi putut
afla „pe surse” că varianta lor a fost confirmată,
tot luni, de IML Craiova, i-au „turnat” pe poliţist
şi pe avocat la Anticorupţie.

Ministerul Sănătăţii
interzice o practică veche:
Pacienţii nu vor mai fi
obligaţi să cumpere
medicamente
la internare

La începutul lunii aprilie a.c., 54
de spitale din întreaga ţară, printre
care şi Spitalul Judeţean de Urgen-
ţă din Craiova, au intrat în catego-
ria unităţi strategice primind şi o
finanţare suplime ntară. Veste a
bună pentru pacienţi, după cum au
anunţat autorităţile sanitare, este
că nu vor mai fi obligaţi, în momen-
tul în care se internează în spital,
să cumpere materialele sanitare şi
medicamentele necesare.

Primăria Craiova
a scos la licitaţie
parcarea
subterană
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Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat
ieri Curtea Constituþionalã a României (CCR) în vederea
soluþionãrii unui conflict de naturã constituþionalã între
autoritatea judecãtoreascã ºi Guvern, cu privire la modi-
ficarea procedurii de numire a judecãtorului român la
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (CEDO). „S-a
apreciat cã, prin schimbarea de cãtre Guvernul Româ-
niei a mecanismului de numire a judecãtorului român la
CEDO, prin intermediul unei Ordonanþe de Urgenþã a
Guvernului, s-a adus atingere principiului separaþiei ºi
echilibrului puterilor în stat, în condiþiile în care a fost
vidatã de substanþã o atribuþie fundamentalã a Consi-
liului Superior al Magistraturii, în calitatea sa - prevãzutã
de art. 133 alin. 1 din Constituþia României - de garant al
independenþei justiþiei”, a precizat CSM într-un comu-
nicat. Totodatã, Consiliul considerã cã modificarea aces-
tui mecanism prin OUG încãlcã dispoziþiile articolului
115 alineatul 6 din Constituþie, conform cãrora ordonan-
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þele de urgenþã nu pot fi adoptate în domeniul legilor
constituþionale, nu pot afecta regimul instituþiilor fun-
damentale ale statului, drepturile, libertãþile ºi îndatoriri-
le prevãzute de Constituþie, drepturile electorale ºi nu
pot viza mãsuri de trecere silitã a unor bunuri în proprie-
tate publicã. Preºedintele CSM, Oana Scmidt Hãinealã,
a fãcut sesizarea. Marþi, premierul Victor Ponta anunþa
cã i-a solicitat Avocatului Poporului sã sesizeze CCR
pentru a clarifica cine anume are atribuþia numirii jude-
cãtorului României la CEDO, respectiv o comisie guver-
namentalã sau Consiliul Superior al Magistraturii. „Exis-
tând o disputã între CSM ºi Guvern apropos de ordo-
nanþa privind numirea judecãtorului la CEDO, am decis
sã îl rog pe Avocatul Poporului sã sesizeze Curtea Con-
stituþionalã, iar Curtea Constituþionalã sã ne dea un rãs-
puns cine numeºte la CEDO: ca în toate þãrile europene,
o comisie guvernamentalã, sau doar CSM-ul, ca în Ro-
mânia. Cum spune Curtea Constituþionalã aºa facem ºi
dacã o sã avem un regim special faþã de restul Europei,
ºi dacã o sã avem un regim ca toatã Europa, important e
sã avem un regim necontestat”, spunea premierul la
începutul ºedinþei de Guvern. La sfârºitul lunii martie,
Guvernul a adoptat o ordonanþã care reglementeazã,
prin modificarea unei alte ordonanþe, procedura de se-
lectare a judecãtorului care va lucra din partea României
la CEDO, candidaþii urmând sã fie stabiliþi pânã spre
sfârºitul lunii iulie. Noua ordonanþã stabileºte înfiinþa-
rea unei comisii interinstituþionale care sã gestioneze
procesul de selecþie ºi stabilirea componenþei acesteia,
comisie care va fi formatã din ministrul Justiþiei, minis-
trul Afacerilor Externe, agentul guvernamental pentru

CEDO din cadrul MAE, directorul Direcþiei Afaceri Eu-
ropene din cadrul MJ, un membru al CSM, un judecãtor
al ÎCCJ, Avocatul Poporului ºi un cadru didactic univer-
sitar de competenþã recunoscutã. Guvernul susþine cã
actul normativ va asigura implicarea în procedura de
selecþie a tuturor instituþiilor cu atribuþii în problematica
protecþiei drepturilor omului, accesul cât mai larg al juriº-
tilor cu înaltã reputaþie profesionalã la funcþia de judecã-
tor al CEDO, o selecþie transparentã ºi o evaluare rigu-
roasã ºi echidistantã a candidaturilor, precum ºi un ca-
lendar predictibil de desfãºurare a procedurii. Executi-
vul a justificat urgenþa actului normativ prin faptul cã, la
16 decembrie 2013, înceteazã mandatul actualului jude-
cãtor din partea României, iar Secretariatul General al
Consiliului Europei a solicitat României sã prezinte can-
didaþii pânã la 26 iulie 2013. „(...) Mi se pare foarte bine
faptul cã acolo unde existã o neînþelegere între CSM ºi
Guvern mergem la CCR, iar Curtea va decide ºi noi vom
respecta orice decide Curtea ºi am rezolvat problema”, a
comentat ieri, la Parlament, Victor Ponta, informaþia refe-
ritoare la demersul CSM.

Ieri, premierul Victor Ponta a mers la CSM, unde a
avut întâlnire cu noul ministru al Justiþiei, Robert Cazan-
ciuc, ºi cu Secþia de judecãtori, printre subiectele de
discuþie fiind ºi procedura de nominalizare a candidaþi-
lor la funcþia de judecãtor la CEDO din partea României.
Cu aceastã ocazie, Ponta i-a anunþat pe membrii CSM cã
a avut o discuþie cu preºedintele Traian Bãsescu pe
tema desemnãrii din partea României a judecãtorului la
CEDO ºi cã amândoi au sesizat faptul cã problema tre-
buie rezolvatã în termen.

Statul a obþinut 72 milioane
euro pe pachetul de acþiuni
la Trangaz

Statul a vândut întreg pachetul de
15% din acþiunile Transgaz (TGN) scos
la vânzare prin ofertã secundarã pe Bur-
sã, obþinând 72 milioane de euro, a de-
clarat ieri, într-o conferinþã de presã la
BVB, ministrul delegat pentru Energie,
Constatin Niþã. „Preþul la care s-a adju-
decat este de 179 lei pe acþiune, ceea ce
ne permite sã încasãm 72 milioane euro.
Este baza de pornire pentru celelate pri-
vatizãri pe care le vom avea în acest
mod”, a afirmat Niþã. În schimb, minis-
trul a declarat cã nu se gândeºte sã vân-
dã pe bursã un pachet de pânã la 10%
din acþiunile statului la OMV Petrom
(SNP) ºi, referindu-se la unele acuzaþii
care îi sunt aduse - cã stricã sistemul ener-
getic - va merge pânã la capãt. „Nu cred
cã vindem acþiunile la Petrom, am în ve-
dere un alt mod de lucru. Dacã tot stric
tot în sistemul energetic, merg pânã la
capãt”, a afirmat Niþã într-o conferinþã
de presã. În 2011 statul a încercat sã
vândã pe bursã aproape 10% din acþiu-
nile pe care le mai are la OMV Petrom,
dar a eºuat, investitorii nefiind intere-
saþi sã cumpere titlurile.
CFR: O nouã conducere
ºi proteste spontane

Noul Consiliu de Administraþie (CA)
al CFR SA l-a numit pe George Micu,
fost director general al CFR Marfã, la
conducerea companiei care administrea-
zã infrastructura feroviarã.  Fostul di-
rectorul general, Dimitris Sophocleous,
a anunþat luni cã demisioneazã. Tot ieri,
aproape 2.000 de angajaþi de la socie-
tatea Reparaþii Locomotive din cadrul
CFR au oprit spontan lucrul, nemulþu-
miþi cã nu ºi-au primit salariile. Maxim
Rodrigo, preºedintele Federaþiei Sindi-
catelor Transporturi Feroviare din Ro-
mânia ºi al Alianþei Naþionale a Sindica-
telor Feroviare, a declarat pentru Media-
fax cã banii de salarii nu au intrat în con-
turile oamenilor pe motiv cã banca ar fi
pus poprire pe conturile societãþii.

Regionalizarea trebuie sã aibã ca
scop crearea unei administraþii mai efi-
ciente, care înþelege problemele locale
ºi care sã presupunã o utilizare mai bunã
a fondurilor ºi costuri reduse, iar dezba-
terile nu trebuie sã se concentreze pe
cine va fi „ºef peste o þarã mai micã”,
afirmã premierul Victor Ponta. „Suntem
într-o epocã în care nu mai trebuie sã te
sui în maºinã sau în avion sã vii de la
Satu Mare, de la Botoºani, de la Timi-
ºoara sau de la Constanþa pânã la Bu-
cureºti ca sã rezolvi o problemã admi-
nistrativã, suntem în secolul în care nu
ºtiu mai bine un grup de funcþionari din
Ministerul de Finanþe naþional decât un
guvern regional ºi un guvern local cum
trebuie folosite resursele financiare,
suntem în secolul 21, membri ai Uniunii
Europene, cu o uriaºã problemã: inca-
pacitatea noastrã administrativã croni-
cã de absorbþie a fondurilor europene.
Structurile regionale au fost cele mai efi-

Ponta: Scopul regionalizãrii nu este
legat de cine va fi ºef peste

„o þarã mai micã”
Noua lege privind imobilele naþionali-

zate, pentru care Guvernul ºi-a asumat ieri
rãspunderea în Parlament, nu îi va afecta
în nici un fel pe foºtii chiriaºi care au cum-
pãrat astfel de imobile în baza Legii 112/
1995 ºi nu vor exista cazuri în care aceºtia
sã fie scoºi din casã de fostul proprietar,
deoarece vor fi acordate despãgubiri, a
asigurat premierul Victor Ponta. „Vreau sã
precizez pentru aceia care au cumpãrat
case pe acea Lege 112 a chiriaºilor cã aceas-
tã nouã lege pe care o adoptãm nu îi va
afecta în nici un fel, deci nu mai vine nici
un fost proprietar sã-i scoatã din casa pe
care au cumpãrat-o pe Legea 112. Ceea ce
stabilim prin actuala lege este faptul cã,
acolo unde mai existã cu adevãrat fie clã-
diri, fie terenuri care pot fi retrocedate, vor
fi retrocedate în naturã, iar acolo unde nu
mai pot fi retrocedate din «n» motive, in-
clusiv acesta al Legii 112 sau în alte situa-
þii, se plãteºte o despãgubire în bani”, a
spus Ponta la postul public de radio. Par-
curile ºi spaþiile verzi nu se retrocedeazã în
nici o variantã, iar ºcolile ºi spitalele care
sunt restituite nu-ºi pot schimba destina-
þia timp de zece ani, a declarat, ieri, de la
tribuna Parlamentului, premierul Victor
Ponta. Totodatã, acesta a precizat cã re-
trocedarea islazurilor nu se poate face de-
cât în urma unui referendum în comunitã-
þile locale respective. „Existã situaþii regle-
mentate separat sau în mod special. ªco-
lile ºi spitalele care sunt retrocedare, timp
de 10 ani nu-ºi pot schimba destinaþia,
trebuie sã rãmânã ca ºcoli ºi spitale. ªi
este de datoria Guvernului ca, împreunã
cu autoritãþile locale, în urmãtorii 10 ani sã
gãseascã soluþii fie de cumpãrare a
acelor imobile, fie de identificare a al-
tor imobile. Parcurile ºi spaþiile verzi
nu se retrocedeazã în nici o variantã.
Existã o soluþie legalã mult discutatã
cu parlamentari, cu reprezentanþi ai
autoritãþilor locale referitoare la isla-
zuri. Islazurile nu mai pot fi retroceda-
te, sunt terenuri extrem de importante
pentru viaþa unei comunitãþi rurale,
nu mai pot fi cedate sau retrocedate
decât cu avizul Ministerului Agricul-

Ponta asigurã cã Legea imobilelor
naþionalizate nu îi va afecta pe chiriaºii
care au cumpãrat case prin Legea 112

Camera Deputaþilor ºi Senatul au adoptat, ieri, în ºedinþã comunã, Statutul
parlamentarilor, modificând o prevedere declaratã neconstituþionalã de Curtea
Constituþionalã a României (CCR), stabilind cã parlamentarii aflaþi în conflict de
interese vor fi sancþionaþi cu diminuarea cu 10% a indemnizaþiei pe o perioadã de
maximum 3 luni. Modificarea Statutului a fost adoptatã de parlamentari cu 343
voturi „pentru”, 51 „împotrivã” ºi 57 de abþineri. Senatorul PDL Cristian Rãdules-
cu a spus cã parlamentarii PDL se abþin la vot, deoarece soluþia gãsitã de Comisia
juridicã, de diminuare a indemnizaþiei parlamentarilor aflaþi în conflict de interese,
este ºi „o rezolvare ºi o nerezolvare a problemei”. El a explicat cã PDL susþine ca
parlamentarii aflaþi în conflict de interese sã fie sancþionaþi cu întreruperea manda-
tului ºi a iniþiat în acest sens o propunere legislativã. PDL a depus, în 21 martie, la
CCR, o nouã sesizare, prin care solicita controlul de constituþionalitate asupra
ultimei forme a Statutului deputaþilor ºi senatorilor, reexaminat de Parlament ca
urmare a unei alte decizii a Curþii, articolul cu probleme fiind cel referitor la suspen-
darea de la lucrãrile Parlamentului a aleºilor aflaþi în conflict de interese. Potrivit
sesizãrii PDL, Parlamentul a menþinut soluþia sancþionãrii disciplinare pentru par-
lamentarii aflaþi în conflict de interese, reducând doar pedeapsa de la ºase luni la
o lunã, ceea ce ar fi tot neconstituþional. Aceasta este a doua modificare adusã de
Parlament Statutului senatorilor ºi deputaþilor în urma unei decizii a CCR, prima
vizând termenul în care un ales poate contesta raportul Agenþiei Naþionale de
Integritate prin care a fost declarat incompatibil, care fusese stabilit iniþial la 45 de
zile ºi a trebuit modificat la 15 zile.

Statutu l  senator i lo r  º i  deputaþ i lo r,
adop ta t  de  Par lament

ciente în efectuarea de proiecte ºi ab-
sorbþia fondurilor europene, mult mai
eficiente decât structurile naþionale”, a
spus Ponta la un seminar pe tema regio-
nalizãrii. El a apreciat cã dezbaterile pe
acest subiect trebuie sã aibã ca obiectiv
dezvoltarea unei administraþii mai efi-
ciente, nu zona în care va exista capitala
regionalã ºi „cine va fi ºef peste o þarã
mai micã din interiorul României”. La
rândul sãu, preºedintele Senatului, Crin
Antonescu, a declarat, la acelaºi eveni-
ment, cã „ceea ce mi se pare esenþial în
acest moment al dezbaterii (...) este sã
depãºim cele douã subiecte care par a
fi, deocamdatã, cel puþin din punct de
vedere mediatic, mai interesante, ºi anu-
me câte regiuni vor fi ºi unde va fi capi-
tal lor, pe de o parte. În al doilea rând,
cine va conduce aceste regiuni, cum vor
fi aleºi, numiþi, desemnaþi, stabiliþi con-
ducãtorii acestor regiuni ºi ce atribuþii
vor avea ei”, a susþinut Antonescu.

turii ºi pe baza unui referendum al comu-
nitãþii locale. Dacã membrii comunitãþii lo-
cale nu sunt de acord, islazul nu mai poate
fi retrocedat ºi compensarea se va face
financiar”, a subliniat ºeful Executivului.
Acesta a adãugat cã sistemul cu puncte
este discutat cu experþii CEDO, a fost ac-
ceptat de aceºtia, se considerã compatibil
cu standardele europene ºi, practic, fieca-
re punct în valoare de un leu va da posibi-
litatea fie la cumpãrarea de terenuri din
fondul public, fie la despãgubiri financia-
re. Referindu-se la despãgubirile financia-
re, ºeful Executivului a precizat cã 14.000
de beneficiari care au deja titlu de despã-
gubire, dar care din 2011 n-au mai primit
nimic pentru cã s-au terminat acþiunile la
Fondul Proprietatea, vor primi despãgu-
birile în cinci ani, ceilalþi în ºapte ani, iar
cesionarii vor obþine doar 15% din dife-
renþa între preþul plãtit proprietarului ºi
valoarea de despãgubire. „Într-un stil de-
magogic perfect, domnul prim-ministru
Ponta ºi-a asumat rãspunderea cã viitoa-
rele guvernãri, de dupã 2016, vor rezolva
problema restituirii. (...) Aceastã lege are
foarte multe neajunsuri, cel mai mare fiind
acela cã nu rezolvã absolut nimic, nici mã-
car hotãrârile definitive ale instanþelor nu
vor mai fi puse în aplicare, decât dupã 2016.
(...) Noi vom contesta la Curtea Constitu-
þionalã acest proiect de lege”, a anunþat
liderul PDL, Vasile Blaga. Demersul PDL
de a contesta proiectul la CC este consi-
derat de premier „cel mai inconºtient ºi
iresponsabil gest” din politica ultimilor 23
ani, deoarece neadoptarea legii ar impune
României sã achite imediat 8 miliarde euro.
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S-a semnat contractul
pentru staţie de epurare la Segarcea

Valoarea contractului este de 11.900.000,88
lei, fără TVA, cu o durată de execuţie de 20
de luni, începând cu data emiterii ordinului
de înc epere a luc rărilor  şi  face parte din pro-
iec tul „Extinderea şi modernizarea infrastruc-
turii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, c o-
finanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin
Programul Operaţional Sectorial (POS) Me-
diu, Axa prioritară 1.

În prezent, oraşul Segarcea dispune de un
sistem de canalizare unitar, care are o vechime
de 30 de ani şi satisface doar o mică parte a
populaţiei. Apele uzate sunt evacuate direct într-
un canal de irigaţie, deoarece staţia de epurare a
fost abandonată şi ulterior descompletată.

Investiţiile derulate în cadrul CL12 vizează
execuţia unei staţii de pompare de transfer la Segar-
cea şi a unui colector de transfer a apelor uzate de la
Segarcea la Cerăt, unde va fi construită o staţie de
epurare regională, care va fi dimensionată astfel încât
să poată prelua ulterior şi apele uzate provenite din

Luni, 15 aprilie a.c., Compania de Apă „Olte-
nia” a semnat contractul de lucrări CL12, având
ca obiect „Colector de transfer şi Staţie de epu-
rare Segarcea”. Câştigător este un consorţiu for-

aglomerările Cerăt şi Lipova.
Semnarea acestui contract vine la doar 10 zile după

semnarea celui de lucrări CL 13 – „Surse de apă şi
reţele de apă şi  canalizare în oraşul Segarcea”.

MARIN TURCITU

mat din SC EDAS EXIM SRL – SC EUROPAN
PROD SA. Aceste lucrări fac parte din Master-
planul de apă al judeţului Dolj, o investiţie im-
portantă atrasă de Consiliul Judeţean Dolj.

Potrivit documentaţiei de licita-
ţie, parcare subterană va avea o
lungime de 212,5 metri şi o lăţime
de 63,50 metri. Suprafaţa construi-
tă la nivelul solului va fi de 200 de
metri pătraţi, desfăşurată pe două
niveluri. În cele din urmă, s-a sta-
bilit şi numărul total de locuri de
parcare care vor fi disponibile în
incintă, acesta variind de la 1.000
la 400, în funcţie de data realizării
studiului de fezabilitate, precum şi

După îndelungi aşteptări, autorităţile locale au
scos la licitaţie parcarea subterană din zona
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. Investiţia se
ridică la suma de 65,7 milioane de lei şi trebuie
să aibă 619 locuri. Constructorul câştigător va fi
desemnat pe 23 mai şi trebuie să aibă oferta cea
mai ieftină ca preţ.

de fondurile pe care edilii intenţio-
nau să le investească acolo. La data
lansării licitaţiei, capacitatea parcării
subterane a fost fixată la un total
de 619 locuri, din care 586 vor fi
destinate  autoturismelor şi 33 vor
fi rezervate motocicletelor. 
O lucrare de 18,3 milioane de euro

Valoarea investiţiei se ridică la
suma de 65,69 milioane de lei, fără
TVA (656,9 de miliarde de lei
vechi). Adăugând TVA, luc rarea

ajunge la suma de 81,4 milioane de
lei noi, echivalentul a 18,3 milioa-
ne de euro. Cei mai mulţi bani sunt
alocaţi pentru finanţarea lucrărilor
de construcţie, investiţia de bază
necesitând 55,64 milioane de lei.
Cheltuielile pentru asigurarea utili-
tăţilor necesare obiectivului ajung
la suma de 52.000 lei, iar cele pen-
tru construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier se ridică la
902.775 lei. Autorităţile au prevă-
zut şi o sumă bună, de 5,56 mili-
oane de lei, pentru „cheltuieli di-
verse şi neprevăzute”.
Ofertanţii pot convinge cu cel
mai mic preţ

Municipalitatea craioveană a sta-
bilit condiţii drastice pentru firme-
le care se înscriu la licitaţie. Ofer-

tanţii trebuie să depună o garanţie
de participare de 1 milion de lei.
Potrivit datelor postate pe site-ul
de licitaţii electronice, există şi o
garanţie de bună execuţie care este
de 10% din valoarea contractului,
adică 6,5 milioane de lei. Trebuie
spus că în calcularea punctajului
de departajare a ofertanţilor, auto-
rităţile craiovene au stabilit să se
ac orde un maximum de 25 de
punc te pentru oferta tehnică.
Restul criteriilor care vor fi luate
în calcul privesc preţul care tre-
buie să fie cel mai scăzut, precum
şi durata de execuţie a lucrării, cu
pondere de 75%, respectiv 25% la
stabilirea punctajului final.

Lucrarea se va face în doi ani
Data de deschidere a ofertelor

este programată pentru ziua de 23

mai, autorităţile locale aflând atunci
care este firma care se va ocupa
de această lucrare. Dacă nu vor
exista contestaţii din partea celor-
lalte firme care vor cumpăra caie-
tul de sarcini şi licitaţia va putea fi
adjudecată fără probleme de Pri-
măria Craiova, constructorul de-
semnat va putea să înceapă lucra-
rea. Prin contract s-a stabilit că
termenul de realizare a obiectivu-
lui este de 24 de luni de la data atri-
buirii exec uţiei. Reprezentanţii
municipalităţii spun că lucrarea s-
ar putea termina totuşi mai devre-
me de doi ani, dat fiind faptul că
una dintre cele două intrări în par-
care este proiectată să pornească
din Calea Bucureşti, ceea c e va
complica şi mai mult traficul.

LAURA MOŢÎRLICHE

Primăria Craiova a scos
la licitaţie parcarea subterană
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Reprezentanþii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, ieri,
printr-un comunicat oficial, cã îi
cerceteazã pe avocatul Mihai Claudiu
Pascu din cadrul Baroului Dolj ºi pe
ofiþerul IPJ Dolj Relu Cãle pentru
trafic de influenþã ºi complicitate la
luare de mitã, respectiv luare de mitã,
cei doi fiind reþinuþi pe 24 de ore
pentru aceste fapte.

Toatã povestea în urma cãreia au
fost încãtuºaþi cei doi se pare cã a
început în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã. Douã dansatoare profesio-
niste, de 22, respectiv 29 de ani, din
Craiova, au susþinut un program
artistic într-un club din Dãbuleni, iar
la final, au plecat spre Craiova cu o
maºinã în care mai erau prietenul
unei dintre ele ºi alþi doi admiratori.
Într-o parcare de lângã pãdurea din
Bratovoeºti au oprit maºina, au
întreþinut relaþii sexuale, fetele fiind
duse apoi la domiciliile lor, în
Craiova. Duminicã seara, pe una au
apucat-o niºte dureri, în jurul orei
18.00 a ajuns la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, a primit
îngrijiri, a spus cã ar fi fost violatã,
însã iniþial nu a vrut sã depunã plânge-
re. Numai cã la spital a ajuns ºi
subcomisarul Relu Cãle. Circa douã
ore mai târziu, ambele animatoare s-
au rãzgândit ºi au depus plângere
pentru viol, primitã ºi înregistratã de
Relu Cãle. Pânã aici, nici o problemã.

Cãle le-a recomandat denunþãtorilor
sã-l angajeze pe avocatul Pascu

Doar cã, din câte au stabilit ulterior

Un ofiþer al IPJ Dolj, subcomisarul Relu Cãle, de la Biroul de
Investigaþii Criminale din cadrul Poliþiei municipiului Craiova,
a fost reþinut, marþi seara, de procurorii DNA – Serviciul Terito-
rial Craiova pentru luare de mitã, dupã ce a fost prins cu ºpaga
ascunsã în coºul cu rufe din baie. Împreunã cu el, în acelaºi dosar,
a ajuns în arestul IPJ Dolj pe 24 de ore ºi avocatul Mihai Claudiu
Pascu, din cadrul Baroului Dolj, cercetat pentru trafic de influ-
enþã ºi complicitate la luare de mitã. Cei doi sunt acuzaþi cã au
cerut de la trei tineri din Drãnic 15.000 de lei pentru a-i scãpa de
un dosar penal deschis de Cãle pe numele lor pentru comiterea
unui viol. Tinerii din Drãnic fuseserã reclamaþi de douã dansa-
toare cã le-au violat, în noaptea de sâmbãtã, duminicã seara a fost
înregistratã ºi plângerea la Poliþie, iar luni poliþistul i-a chemat
pe presupuºii fãptuitori la audieri ºi le-a sugerat sã-l ia drept avo-
cat pe Pascu. Când s-au întâlnit cu avocatul, tinerii au aflat cã pot
scãpa de dosar dacã „sar cu banul”, tariful fiind de 5.000 de lei
pentru fiecare. Cum cei trei au susþinut de la început cã nu a fost
viol, ci acte sexuale consimþite, ºi cum ar fi putut afla „pe surse”
cã varianta lor a fost confirmatã, tot luni, de IML Craiova, i-au
„turnat” pe poliþist ºi pe avocat la anticorupþie.

Poliþistul a ascuns ºpaga în coºul cu rufe!Poliþistul a ascuns ºpaga în coºul cu rufe!Poliþistul a ascuns ºpaga în coºul cu rufe!Poliþistul a ascuns ºpaga în coºul cu rufe!Poliþistul a ascuns ºpaga în coºul cu rufe!
Ofiþer al IPJ Dolj ºi avocat craiovean reþinuþi pentru luare de mitã

procurorii Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie (DNA) – Serviciul Teritorial
Craiova ºi ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, Cãle i-a chemat pe
cei trei tineri reclamaþi – de 23, 24 ºi
28 de ani, din comuna Drãnic –, le-a
spus cã vor fi cercetaþi pentru viol ºi
le-a recomandat un avocat foarte bun,
care sã-i scape de belea, pe Mihai
Claudiu Pascu, din cadrul Baroului
Dolj. Tinerii l-au contactat pe avocat,

în cursul zilei de luni, ºi
au aflat de la el cã
poliþistul îi poate scãpa
de dosar dacã plãtesc
fiecare câte 5.000 de
lei. „În ziua de 15
aprilie 2013, în
calitate de avocat în
cadrul Baroului Dolj,
inculpatul Pascu
Mihai Claudiu, la
iniþiativa lui Cãle
Relu, ofiþer de poliþie
judiciarã, a pretins
unor denunþãtori
suma de 15.000 lei,

susþinând cã ar putea sã intervinã
la un procuror de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova,
astfel încât sã fie adoptatã o soluþie
favorabilã denunþãtorilor, într-un
dosar penal în care sunt cercetaþi.
Iniþiativa angajãrii ca avocat a lui
Pascu Mihai Claudiu în dosarul în
care denunþãtorii sunt cercetaþi
pentru comiterea de infracþiuni,

precum ºi cea privind pretinderea
de bani de la denunþãtori, a aparþi-
nut inculpatului Cãle Relu”, dupã
cum se aratã în comunicatul emis, ieri,
de DNA.

Numai cã, tot luni, cele douã anima-
toare „victime” au fost duse la Institu-
tul de Medicinã Legalã (IML) Craiova,
au fost examinate de medicii legiºti,
care, în certificatul constatator întocmit
au consemnat cã fetele „nu prezintã
urme specifice infracþiunii de viol”,
dupã cum ne-a explicat comisar-ºef
Adrian Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj. Dacã au aflat ºi cei trei
doljeni rezultatul examinãrii, nu se ºtie.
Cert este cã aceºtia i-au denunþat pe
Relu Cãle ºi pe avocatul Pascu la
Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj.
Au fost demarate cercetãrile ºi cu
sprijinul de specialitate al SRI – Secþia
Judeþeanã Dolj ºi s-a luat decizia
organizãrii unui flagrant. Marþi dimi-
neaþa, tinerii din Drãnic l-au sunat pe
avocat, i-au spus cã sunt de acord sã
dea ºpagã, însã nu pot sã-i dea toþi
banii odatã, înmânându-i lui Mihai
Claudiu Pascu o primã tranºã în
valoare de 5.000 lei. Bancnotele le
primiserã de la anchetatori, dupã ce
seriile acestora au fost înregistrate într-
un proces-verbal, conform procedurilor.
Fãrã sã ºtie cã este „filat”, dupã ce a
primit banii, avocatul Pascu s-a dus
direct la o casã de schimb valutar din
Craiova, a cumpãrat 1.000 de euro,
bani pe care i-a dus ofiþerului Relu

Cãle. L-a sunat, cei doi întâlnindu-se în
faþa blocului în care locuieºte poliþistul.
Flagrantul s-a realizat marþi seara,
primul cãzut în capcanã fiind avocatul:
„În aceeaºi searã, de 16 aprilie
2013, inculpatul Pascu Mihai Clau-
diu a mai primit de la denunþãtori a
doua tranºã în valoare de 5.000 lei,
împrejurare în care procurorii au
procedat la constatarea infracþiunii
flagrante”, dupã cum au mai comuni-
cat reprezentanþii DNA.

I-au gãsit ºpaga în coºul cu rufe din baie
Dupã ce au vãzut unde au ajuns cei

1.000 de euro, ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj s-au întors
la casa de schimb valutar, de unde au
recuperat bancnotele lãsate de avocat,
în baza seriilor înregistrate în prealabil.
Marþi seara, potrivit înþelegerii cu
denunþãtorii, avocatul Pascu a mai
primit de la aceºtia ºi a doua tranºã de
5.000 lei. Imediat ce a bãgat banii în
buzunar, ºi-a fãcut apariþia echipa
operativã, care l-a ridicat ºi l-a dus
direct la sediul DNA – Serviciul
Teritorial Craiova. Între timp, o altã
echipã a descins la locuinþa poliþistului
Relu Cãle, cu mandat de percheziþie.
Dupã ce au scotocit prin toatã casa,
ofiþerii anticorupþie au descoperit cei
1.000 de euro primiþi de la avocat într-
un coº cu rufe pe care Cãle îl avea în
baie. A ajuns ºi el tot la sediul DNA
Craiova, a fost audiat împreunã cu
colegul sãu de „mãtrãºeli”, iar procuro-
rul de caz a emis pe numele ambilor
ordonanþe de reþinere pentru 24 de ore,
astfel cã Pascu ºi Cãle au fost duºi în
arestul IPJ Dolj, unde au petrecut
noaptea de marþi spre miercuri.

Ieri-dimineaþã, când s-au trezit cu
ofiþerul lor „la beci”, reprezentanþii
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj
au declarat cã Relu Cãle a fost pus la
dispoziþia conducerii unitãþii. „În cazul în
care pe numele sãu va fi emis mandat
de arestare preventivã, ofiþerul va fi
suspendat din funcþia deþinutã”, a mai
precizat comisarul-ºef Adrian Cãpraru,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Ieri dupã-amiazã, Relu Cãle ºi
Mihai Claudiu Pascu au fost prezen-
taþi magistraþilor Curþii de Apel Craio-
va cu propunere de arestare preventi-
vã pentru 29 de zile.
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MIRCEA CANÞÃR

Teoretic, România e condusã dupã
alegerile parlamentare din toamna tre-
cutã de USL, care deþine în Parlament
o majoritate de invidiat, neatinsã nici
de FSN, acum mai bine de douã dece-
nii. Practic, România e condusã de o
coaliþie insolitã, compusã din Victor
Ponta, Traian Bãsescu, FMI ºi... Oana
Schmidt-Hãinealã, preºedintele CSM.
Mai nou. Cu voia dumneavoastrã, ul-
timul pe lista actorilor chemaþi la coa-
bitare, Crin Antonescu, co-preºedinte
al USL, preºedintele Senatului ºi can-
didatul convenit al USL la preºedinþia
României. Alegerile vor avea loc însã
anul viitor, asta însemnând cã pânã
atunci se mai pot întâmpla multe lu-
cruri, unele chiar neprevãzute. Cum
asistãm, de la o vreme, la o armoniza-
re deplinã a relaþiilor dintre palate,
aflãm de la Traian Bãsescu cã guver-
narea e bunã. Dau bine tabelele. Pa-

cea pe termen scurt sau mediu cu Tra-
ian Bãsescu a adus nu doar liniºte în
privinþa guvernãrii, dar ºi reevaluarea
premierului. Pe cale de consecinþã, re-
credibilizarea lui în plan european. Slo-
ganul „Jos Bãsescu” a fost abandonat,
ceea ce îl pune pe premierul Victor
Ponta în faþa unui front de aer polar,
care i-a fãcut rãu predecesorului sãu,
generat de Antena 3. Aliatul de nãdej-
de de pânã mai ieri. Confortabil nu se
simte nici Crin Antonescu, care a ºi
spus-o deschis ºi deloc patetic: „Com-
promisul Ponta-Bãsescu n-are de-a
face cu România”. Obiectivele majore
ale actualului guvern sau, poftim, ale
USL pe acest an, sunt modificarea
Constituþiei ºi noua reîmpãrþire admi-
nistrat ivã a þãri i .  Pentru at ingerea
acestor þinte, imperativã este unitatea
USL. Victor Ponta vrea însã putere.
El ºtie cã cedând din pârghiile puterii,

evident fãrã nici o plãcere, tot îi mai
rãmâne câte ceva. La rândul sãu, Crin
Antonescu ºtie cã dacã PSD face pa-
sul la offside, anti-bãsismul vetust e
tot ceea ce îi mai rãmâne. A trecut,
fãrã a se stãrui prea mult asupra sim-
bolisticii gestului, o tabletã a eseistu-
lui Andrei Pleºu în „Adevãrul”, intitu-
latã „Cazul Victor Ponta”. Cine ºi-ar
fi imaginat cã moralistul Andrei Pleºu
„poate avea curajul de a-l lãuda, atunci
când procedeazã cum trebuie”, pe pre-
mier. Fireºte, în definitiv nimeni nu e
condamnat sã batã câmpii toatã viaþa,
dupã cum nimeni nu trebuie transfor-
mat definitiv în statuie. În opinia lui
Andrei Pleºu, primul-ministru pare sã
fi pornit pe drumul cel bun. Cine s-ar
fi gândit la un asemenea compliment
din partea biografului îngerimii? Dar
probabil a nãdãjduit cã, dacã stã prea
mult într-o stare criticã, îºi pierde ci-

titorii, aºa cã le mai livreazã câte o
parabolã. În rest, Victor Ponta se pre-
gãteºte sã fie reales ca preºedinte al
PSD la Congresul partidului de sâm-
bãtã. Va da un semnal, nu se ºtie cât
de tonic: puterea deplinã se aflã la el.
Toate luminile, reflectoarele vor fi pe
Victor Ponta. Este posibil ca inclusiv
prezenþa lui Adrian Nãstase sã nu-l
eclipseze. Prea multã putere oricum nu
e bunã. Pe de altã parte, e discutabil
dacã Victor Ponta are „mânã bunã”,
cum se spune, la principalii colabora-
tori. Pânã acum, mai degrabã a fost
infirmat. Dacã relaþia personalã cu
Crin Antonescu rãmâne, inclusiv în
sfera vocalizelor etice, deºi ºtim cât
de moralã e politica, în schimb guver-
narea constituie unicul ºi marele test
al premierului. O guvernare bunã îl
valideazã ºi ca valabil lider al PSD. Re-
ciproca nu e posibilã.

Odatã devenit clar cã
bulgarii au declanºat procedu-
ra de obþinere a licenþei de
construcþie a celui de-al
ºaptelea reactor al centralei,
România a adresat o cerere
scrisã Bulgariei în legãturã cu
planurile sale de construcþie.
Cererea venea în
baza acordului
încheiat la 28 mai
1997 între Bulgaria
ºi România referitor
la notificarea rapidã
a unui eventual
accident nuclear ºi
schimbul de infor-
maþii cu privire la
instalaþiile nucleare.

Potrivit articolu-
lui 1, paragraful 3
din acord, semna-
tarii sunt obligaþi
sã-ºi punã reciproc
la dispoziþie date
sub formã de liste
ale aplicaþiilor
paºnice ale energiei
atomice pe terito-
riul fiecãrui stat în
parte, în funcþiune
sau în curs de
realizare. De
asemenea, se
prevede cã listele
trebuie actualizate
ori de câte ori este

În anul 2012, guvernul bulgar a
aprobat proiectul unui nou reactor
la centrala nuclearã de la Kozlo-
duy. Al ºaptelea la numãr. Decizia
venea dupã ce bulgarii au renun-
þat la ideea unei noi centrale nu-
cleare la Belene. Marþi, 16 aprilie
a.c., Lyuben Marinov, directorul

executiv al Kozloduy NPP – NEW
BUILD’ PLC, a fost într-o vizitã în
oraºul Bechet, unde s-a întâlnit cu
primarul Gheorghe Ionele, cu un
reprezentant al ISU Dolj ºi cu pri-
marul bulgar de la Oreahovo, pen-
tru a-i informa cu privire la acest
proiect.

realizatã o instalaþie nouã sau
este întreprinsã o nouã
activitate. Bulgarii anunþau
cã studiul de impact asupra
mediului ar putea dura mai
mult datoritã cererii româ-
neºti, motivul întârzierii fiind
acela cã vor fi dezbateri

publice pe acest subiect atât
în Bulgaria, cât ºi în România.

Vizita directorul executiv al
Kozloduy NPP -NEW BUILD’
PLC, Lyuben Marinov, în
oraºul Bechet face parte din
campania de informare cu
privire la construcþia acestui

reactor. „Am avut
o discuþie cu
partea bulgarã cu
privire la con-
strucþia celui de-
al ºaptelea reactor
al centralei de la
Kozloduy. Ne-au
informat cu
privire la mai
multe aspecte
legate de îndepli-
nirea normelor
europene ale
acestui obiectiv.
Ne-au lansat ºi o
invitaþie în
Bulgaria. Aceste
vizite fac parte
din campania de
informare pe care
aceºtia sunt
obligaþi sã o aibã
cu partea româ-
nã”, a declarat
Gheorghe
Ionele, primarul
oraºului Bechet.

MARIN TURCITU

Administraþia Bazinalã de
Apã (ABA) Jiu a transmis, ieri,
o avertizare hidrologicã pen-
tru fluviul Dunãrea, potrivit
cãreia în sectorul aval de Hi-
drocentrala Porþile de Fier se
vor înregistra creºteri de de-
bite ºi niveluri cu depãºiri ale
cotelor de apãrare.

ABA Jiu a comunicat cã,
potrivit datelor emise de In-
stitutul Naþional de Hidrologie
ºi Gospodãrire a Apelor (IN-
GHA), pentru perioada 17
aprilie (ora 18.00) – 24 apri-
lie (ora 18.00), se actualizea-
zã avert izarea hidrologicã
emisã pe 10 aprilie, astfel cã
se va menþine Cod Galben de

inundaþii pe Dunãre, pe sec-
toarele Zimnicea-Hârºova ºi
aval Brãila ºi pe braþul Bor-
cea (Cãlaraºi-Vadu Oii) – ju-
deþele Teleorman, Giurgiu,
Cãlãraºi, Ialomiþa, Brãila, Ga-
laþi ºi Tulcea.

De asemenea, se menþine
Cod Portocaliu de inundaþii pe
Dunãre, pe sectorul aval de
Hidrocentrala Porþile de Fier –
Zimnicea (sector îndiguit aval
Gruia) – judeþele Mehedinþi,
Dolj, Olt ºi Teleorman ºi pe
sectorul Hârºova-Brãila (sec-
tor îndiguit),  precum ºi pe
braþele Dunãrii – judeþele Con-
stanþa, Brãila ºi Tulcea.

MARIN TURCITU
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Timp de cinci zile,
în perioada 24-28
aprilie 2013, foaierul
Teatrului Naþional
“Marin Sorescu” din
Craiova va fi gazda
târgului „CONTEX –

Sãrbãtoarea Florii-
lor”, eveniment orga-
nizat de Camera de
Comerþ ºi Industrie
Dolj. Pentru aceastã
ediþie, peste 40 de ex-
pozanþi din toatã þara
au ales sã prezinte ºi
sã ofere spre vânzare publicului vizitator cele mai noi produse ºi
colecþii din domeniu. Astfel, printre exponate se regãsesc: confec-
þii pentru adulþi ºi copii, articole din piele, tricotaje, produse de
marochinãrie ºi încãlþãminte. Accesul vizitatorilor va fi gratuit.

Ediþia de primãvarã
a târgului CONTEX

Potrivit unui comu-
nicat de presã, Agenþia
de Plãþi pentru Dezvol-
tare Ruralã ºi Pescuit a
plãtit pânã la jumãtatea
lunii martie a.c. suma
de 4,81 miliarde de
euro din fondurile co-
munitare alocate pentru
Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2007
– 2013. Aceastã sumã
reprezintã un grad de
absorbþie a fondurilor
europene de 54%. De
la lansarea programului PNDR în anul 2008, la APDRP s-au depus
140.808 de cereri de finanþare, cu o valoare totalã de peste 17,91
miliarde se euro. Pânã la 15 martie 2013, au fost selectate 68.183
proiecte în sumã de 5,7 miliarde de euro, corespunzãtor unui grad de
angajare de 77% a fondurilor publice disponibile.

APDRP a plãtit 4,81 miliarde
de euro

Pânã la 15 martie,

În urma verificãrii
realitãþii ºi legalitãþii
operaþiunilor economi-
ce efectuate de 36 so-
cietãþi comerciale, în-
fiinþate de un grup de
cetãþeni de origine ara-
bã ºi chinezã, comisa-
rii Gãrzii Financiare –
Comisariatul General
au constatat cã au fost
comercializate 34 de
containere cu articole
de îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi bunuri de uz gospodãresc impor-
tate din China, precum ºi 14 autotrenuri cu diverse sortimente de
carne provenite din Ungaria, fãrã a fi platitã taxa pe valoarea adãu-
gatã ºi impozitul pe profit aferent. “Pentru ridicarea mãsurilor asi-
gurãtorii instituite, atât asupra containerelor cu mãrfuri importate,
cât ºi asupra celor 14 autotrenuri conþinând carne de porc ºi pui,
reprezentanþii firmelor verificate au virat 1.400.972,15 lei la bugetul
consolidat al statului, reprezentând taxã pe valoare adãugatã în cuan-
tum total de 1.009.526 lei ºi impozit pe profit în sumã totalã de
391.446,15 lei. Pentru faptele identificate, comisarii au întocmit se-
sizãri penale, pe care le-au înaintat organelor de urmãrire specializa-
tã”, a precizat Felicia POP, comisar general al Gãrzii Financiare.

34 de containere cu articole
din China, verificate
de comisarii Gãrzii Financiare

Nu se plãtise TVA:

Într-un context economic tot
mai dificil, principala grijã a pã-
rinþilor este sã îºi protejeze copii
ºi sã le asigure un viitor mai bun.
Una dintre cele mai importante
decizii se referã la siguranþa finan-
ciarã. De aceea, Bancpost vine în
sprijinul clienþilor sãi cu o soluþie
completã de economisire ºi pro-
tecþie care îi ajutã sã gândeascã
în perspectivã ºi sã îi asigure co-
pilului, din timp, resursele nece-
sare. Astfel, „asigurarea de viaþã
creeazã o disciplinã a economisi-
rii pe termen lung, cu garantarea
sumei asigurate la maturitate, în
timp ce contul de economii adu-
ce posibilitatea de a economisi
suplimentar, oricând ºi oricât, în
funcþie de disponibilitãþile de mo-
ment ale pãrintelui”, spune Anita
Niþulescu, Director General
Eurolife ERB.

Debitare automatã
Produsul este compus dintr-un

cont de economii deschis pe nu-

mele copilului ºi o asigurare de
viaþã cu componentã de econo-
misire pentru care copilul este be-
neficiar, iar pãrintele este persoa-
na asiguratã. La maturitatea con-
tractului, în contul de economii se
vor vira suma asiguratã ºi parti-
ciparea la profit corespunzãtoare
componentei de asigurare. Supli-
mentar, pãrintele poate face de-
puneri oricând ºi de orice valoare
în contul de economii al copilu-
lui, fiind permise totodatã ºi re-
trageri de sume, facilitate utilã în

cazul unor situaþii neprevãzute.
„Planul de Economii pentru Co-
pii” oferã ºi avantajul unui con-
fort sporit în gestionarea finan-
ciarã. Astfel, plata primei lunare
se face prin debitarea automatã a
contului de economii, care poate
fi alimentat de cãtre client atât de
la distanþã, prin Internet Banking
sau prin transferuri intra ºi inter-

bancare, cât ºi prin depuneri de
numerar la ghiºeele  bãncii.

Neimpozitarea sumelor
din asigurãri

„Banii încasaþi la maturitatea
contractului de asi-
gurare, atunci când
copilul va avea o
vârstã cuprinsã în-
tre 18 ºi 25 de ani,
constituie o bazã
solidã pentru dema-
rarea celor mai im-
portante proiecte
din viaþa unui tânãr
adult – achitarea
taxelor de ºcolari-
zare într-o institu-
þie cu renume din
þarã sau strãinãtate,
deschiderea pro-
priei afaceri sau
achitarea avansului pentru achi-
ziþia unei locuinþe. O parte din
profitul realizat prin investirea
primelor de asigurare este adãu-
gatã la suma asiguratã garantatã,

ceea ce înseamnã cã, la maturi-
tate, beneficiarul va primi mai
mulþi bani. În plus, veniturilor re-
zultate din produsele de asigura-
re nu li se aplicã impozitul pe venit
de 16%”, a adãugat Anita Niþu-
lescu.

Opþiunea de protecþie
contra inflaþiei

Durata minimã a contractului de
asigurare este de 10 ani, iar durata
maximã este atinsã la împlinirea
vârstei de 25 de ani a copilului. La
încheierea contractului, clientul
poate opta pentru reºterea anualã
automatã a primei de asigurare cu
5%, în scopul protecþiei la inflaþie.
Mai departe, la fiecare aniversare
a contractului, titularul poate opta
pentru modificarea primei de asi-
gurare ºi pentru dezactivarea opþi-
unii de protecþie împotriva infla-
þiei. Suma asiguratã este 100%
garantatã la maturitatea contractu-
lui de asigurare. Dacã pe parcur-
sul contractului survine decesul
persoanei asigurate, compania de
asigurãri preia plata primelor luna-
re, astfel încât la maturitatea con-
tractului copilul va beneficia inte-
gral de suma asiguratã. Suma mi-
nimã pentru deschiderea contului
de economii este de 250 lei, sumã

care poate fi însã folositã ulterior
pentru plata primelor de asigurare
lunare. Contul de economii este
garantat de Fondul de Garantare a
Depozitelor în Sistemul Bancar.

Bancpost, în parteneriat cu Eu-
rolife ERB, a lansat, în premierã
pe piaþa din România, „Planul de
Economii pentru Copii” – un pro-
dus dedicat pãrinþilor cu copii cu
vârsta de pânã la  15 ani  care

Bancpost a lansat „PlanulBancpost a lansat „PlanulBancpost a lansat „PlanulBancpost a lansat „PlanulBancpost a lansat „Planul
de Economii pentru Copii”de Economii pentru Copii”de Economii pentru Copii”de Economii pentru Copii”de Economii pentru Copii”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

combinã protecþia datã de asigu-
rarea de viaþã cu componentã de
economisire ºi flexibilitatea con-
tului de economii, pentru a-i asi-
gura copilului un start de succes
în viaþa de adult.
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Ani de-a rândul, în spitalele din
România s-a împãmântenit o
practicã, devenitã între timp o ade-
vãratã povarã pentru pacienþi. Asi-
guraþi sau nu, cei mai mulþi dintre
bolnavii internaþi au fost nevoiþi,
mãcar o datã, sã suporte „trata-
mentul” special ºi sã-ºi cumpere
medicamentele de care, în mod
normal, ar fi trebuit sã beneficie-
ze gratuit în unitãþile sanitare. În
cele mai multe cazuri, reprezen-
tanþii spitalelor au dat vina, pe
bunã dreptate, pe finanþarea pre-
carã. Începând cu aceastã lunã
însã, pentru unitãþile sanitare mari
este prevãzut un tarif pe caz pon-
derat mai bun, fapt ce le va per-
mite sã asigure medicamentele
necesare pentru îngrijirea pacien-
þilor internaþi.

Spitalele pot pierde finanþarea
suplimentarã

Recent, Raed Arafat, secretar
de stat în Ministerul Sãnãtãþii, a
precizat cã, dacã spitalele incluse
în programul strategic nu vor gãsi
soluþii astfel încât pacienþii sã nu
mai cumpere medicamente, riscã
sã piardã finanþãrile suplimentare,
sume care provin de la bugetul de
stat. Desigur, autoritãþile sanitare
nu se aºteaptã la o schimbare ime-
diatã, estimând cã abia în douã-
trei luni acest fenomen va scãdea.

Spitalul Judeþean din Craiova
este una dintre unitãþile sanitare
care vor încasa mai mulþi bani pen-

Ministerul Sãnãtãþii interzice o practicã veche:

La începutul lunii aprilie a.c., 54
de spitale din întreaga þarã, printre
care ºi Spitalul Judeþean de Urgen-
þã din Craiova, au intrat în catego-
ria unitãþi strategice primind ºi o fi-
nanþare suplimentarã. Vestea bunã

pentru pacienþi, dupã cum au anun-
þat autoritãþile sanitare, este cã nu
vor mai fi obligaþi, în momentul în
care se interneazã în spital, sã cum-
pere materialele sanitare ºi medi-
camentele necesare.

tru cazurile grave rezolvate. „S-
au schimbat principiile de finan-
þare ale spitalelor ºi se acordã o
importanþã mai mare spitalelor cu
costuri sporite pentru cã ºi oferã
servicii medicale de performanþã.
Este vorba de spitalele regionale,
de marile unitãþi sanitare care in-
trã într-o categorie aparte. Se mai
adaugã ºi programele de terapie
intensivã ºi de traumã, care au o
finanþare separatã. În aceastã si-
tuaþie, se va ajunge în situaþia în
care fondurile care anterior erau
folosite pentru terapie intensivã
vor putea fi folosite la ceilalþi bol-
navi din spital. În mod firesc, apro-
vizionarea pentru secþiile clinice,
pentru compartimentele ºi servicii-
le spitalului se va îmbunãtãþi. Ast-
fel, se va asigura o mai bunã apro-
vizionare ºi înlãturarea pe parcurs
a disfuncþionalitãþilor care erau
generate ºi de faptul cã nu erau
fonduri suficiente”, a declarat
conf. univ. dr. Florin Petrescu,
managerul Spitalului Clinic Jude-
þean de Urgenþã din Craiova.

Bani mai mulþi pentru unitãþile
sanitare mari

Decizia de a suplimenta sumele
de bani în cazul spitalelor mari a
venit dupã ce s-a constatat cã uni-
tãþile sanitare nu reuºesc sã aco-
pere nici mãcar cheltuielile acumu-
lând datorii în fiecare lunã. În plus,
s-a constat cã, în unele cazuri,
spitalele regionale primeau sume

de bani egale cu unitãþi medicale
mult mai mici. Spre exemplu, tari-
ful pe caz rezolvat la Spitalul Ju-
deþean din Craiova era 1.444 de lei,
la fel ca la un spital orãºenesc. La
Spitalul de Urgenþã Floreasca tari-
ful era de 1.617 lei, la Spitalul Uni-
versitar – 1.537 lei, în timp ce la
Spitalele judeþene din Cluj-Napoca
ºi Constanþa tariful  era de tot de
1.444 lei.

În aceste condiþii, factorii de
decizie din sistemul sanitar au de-
cis sã majoreze la 1.800 de lei ta-
riful pe caz ponderat pentru spi-
talele strategice, de categoria în-
tâi, cu un grad de complexitate
mai ridicat în tratarea bolnavilor.

În plus, printr-un alt program al
Ministerului Sãnãtãþii, pentru spi-
talele strategice, au fost majorate
fondurile pentru departamentele
de Terapie Intensivã, unde se în-
registreazã cele mai ridicate chel-
tuieli, din cauza complexitãþii ca-

zurilor. Spitalele de suport ºi in-
stitutele naþionale au un tarif de
1.600 lei, cele de linia a treia de
1.400 de lei ºi ultima categorie de
spitale au un tarif de 1.380 de lei.

Un alt obiectiv clar al autori-
tãþilor sanitare este acelea de a
reduce numãrul internãrilor ne-
justificate din spitale ºi de a in-
troduce liniile de gardã obligato-
rii ºi la spitalele private. Acestea
vor fi obligate sã plãteascã uni-
tãþilor publice cu paturi costurile
efective realizate pentru cazurile
transferate la unitãþile sanitare
publice, indiferent de patologie ºi
de termenul de la momentul in-
ternãrii pânã la cel al transferu-
lui, în termen de maxim 30 de
zile de la data emiterii facturii.
Nerespectarea acestor prevederi
va avea drept rezultat rezilierea
contractului.

RADU ILICEANU

Potrivit instituþiei, cei care cumpãrã car-
nea ºi organele de miel trebuie sã se asigure
cã merg în spaþii autorizate, unde produsele
sunt admise pentru consumul public numai
dacã sunt însoþite de un certificat de sãnãta-
te publicã veterinarã ºi poartã marca de sã-
nãtate, care atestã cã animalele, carnea ºi
organele obþinute în urma sacrificãrii au fost
supuse examenelor veterinare înainte de sa-

crificare, precum ºi dupã sacrifi-
care, iar în urma rezultatelor nu au
fost identificate boli transmisibile
de la animale la om sau alte aspec-
te care ar putea prezenta un risc
pentru sãnãtatea consumatorilor.

Potrivit ANSVSA, carnea de miel (ied)
care provine din unitãþi autorizate sanitar
veterinar pentru schimburi intracomunitare
are o marcã de sãnãtate de formã ovalã, cu
dimensiunile de 6,5/4,5 cm, având inscripþi-
onate: denumirea þãrii, respectiv „ROMÂ-
NIA” cu majuscule sau codul ISO al þãrii
„RO”, numãrul de autorizare acordat de au-
toritatea veterinarã centralã a þãrii de origine

ºi abrevierea Comunitãþii Europene. Carnea
de miel (ied) obþinutã prin sacrificarea la
cererea consumatorilor, în locuri special
amenajate temporar, are aplicatã o ºtampilã
de formã rotundã, cu diametrul de 3,5 cm,
cu urmãtoarele înscrisuri: „ROMÂNIA”, iar
în centru indicativul judeþului, urmat fãrã
întrerupere de numãrul de autorizare al uni-
tãþii ºi numãrul de identificare al medicului
veterinar oficial care asigurã supravegherea
veterinarã a unitãþii.

„Din punctul de vedere al particularitãþilor
specifice speciei, precizãm cã ovinele dispun
de incisivi numai pe maxilarul inferior, pe cel
superior având un burelet gingival, dentiþia

incisivã lipsind, iar membrele anterioare ºi
posterioare se terminã în formaþiuni ungula-
re, respectiv copite biongulate. În acest sens,
este de preferat ca mielul sacrificat sã aibã
capul ataºat de carcasã, precum ºi porþiunea
terminalã a unui membru”, aratã ANSVSA,
menþionând cã face aceste precizãri pentru
prevenirea substituirii acestor cãrnuri cu cea
de câine, care sunt uºor de confundat pentru
o persoanã neavizatã.

Autoritatea face apel cãtre cetãþeni sã se-
sizeze toate neregulile pe care le observã în
domeniul siguranþei alimentelor, la numãrul
de telefon 0800 826 787, care poate fi ape-
lat gratuit, din orice reþea de telefonie.

A
utoritatea Naþionalã Sanitarã Veteri-
 narã ºi pentru Siguranþa Alimentelor

(ANSVSA) recomandã cetãþenilor sã cumpe-
re produsele alimentare pentru Paºti numai

din spaþii sau unitãþi înregistrate sau auto-
rizate sanitar veterinar ºi aratã la ce trebu-
ie sã fie atenþi consumatorii atunci când fac
cumpãrãturile.
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Dorind sã sublinieze importan-
þa apei în viaþa de zi cu zi, specia-
liºtii ABA Jiu au expus elevilor an-
grenaþi în respectivul proiect o
prezentare mai amplã despre ceea
ce înseamnã activitatea instituþiei:
protecþia, conservarea ºi restau-
rarea resurselor de apã de supra-

Reprezentanþii Administraþiei
Bazinale de Apã (ABA) Jiu s-au în-
tâlnit, ieri, pentru prima datã, în
cadrul unei lecþii deschise cu ele-
vii Liceul “Charles Laugier” din

Craiova, unitate de învãþãmânt ce
reprezintã România în cadrul pro-
iectului de parteneriat „Education
à l’écologie pour le développement
durable de nos cités”.

faþã ºi subteranã ºi a ecosisteme-
lor acvatice, pentru atingerea stã-
rii bune a Apelor; Modernizarea ºi
dezvoltarea infrastructurii de gos-
podãrire a apelor corespunzãtoa-
re cerinþelor utilizatorilor ºi bene-
ficiarilor de servicii specific de
gospodãrirea apelor; Creºterea ni-

velului calitativ al
serviciilor speci-
fic de gospodãri-
re a Apelor; Im-
plementarea Di-
rectivelor ºi Re-
g lementã r i lo r
Uniunii Europene
în domeniul ape-
lor, conform Di-
rectivei Cadru al
UE 60/2000. De
asemenea, elevi-
lor le-a fost expli-
catã ºi semnifi-
caþia râurilor
care pot repre-
zenta graniþe ale

unui stat, dar totodatã leagã ºi po-
pulaþiile diferitelor þãri, susþin ve-
niturile ºi mijloacele de trai a mili-
oane de oameni din întreaga lume,
creeazã interdependenþe economi-
ce ºi sociale, oferind posibilitãþi
de cooperare ce pot contribui la
atingerea obiectivelor de dezvol-
tare, la promovarea securitãþii ºi
pãcii regionale.

“Fiecare mobilitate

va avea o temã

distinctã”

Întâlnirea dintre reprezentanþii
ABA Jiu ºi elevii Liceului “Char-
les Laugier” Craiova face parte din
parteneriatul încheiat între cele
douã instituþii în cadrul Proiectu-
lui  „Education à  l’écologie pour
le développement durable de nos
cités”, proiect ce reuneºte ºcoli
din opt þãri europene, precum
Belgia, Franþa, Italia, Polonia,
Portugalia, România, Spania ºi
Turcia. Scopul proiectului, ce se

desfãºoarã în perioada  2012 –
2014, este acela de a dezvolta ele-
vilor spiritul de cetãþenie europea-
nã, de a-i sensibiliza la marile pro-
vocãri de mâine printr-un proiect
centrat pe dezvoltarea durabilã.
“Toate þãrile partenere îºi propun
sã desfãºoare în perioada de im-
plementare activitãþi de cercetare
ºi activitãþi practice ale cãror re-
zultate sunt prezentate în perioa-
da mobilitãþilor ce se vor desfã-
ºura în fiecare þarã partenerã.
Apa, energia electricã, materiale-
le reciclabile, mâncarea eco, re-
sursele naturale reciclabile vor fi
subiecte de studiu. Fiecare mobi-
litate va avea o temã distinctã, re-
zultatele finale urmând sã fie pre-
zentate într-o revista numericã.
Cadrele didactice, prin experienþa
pe care o vor dobândi, vor putea
propune discipline noi de studiu,
în acord cu rezultatele Conferin-
þei de la Lisabona”, explicã coor-

donatorul proiectului în România,
pof. Sorin Bârsan.

Proiectul contribuie

la formarea tinerilor

În fiecare scoalã partenerã, te-
mele proiectului vor fi tratate in-
terdisciplinar, rolul central avându-
l elevul. Mobilitãþile ce se vor des-
fãºura îi vor motiva pe elevi, îm-
bogãþindu-le cunoºtinþele, vor dez-
volta atitudini de deschidere cul-
turalã ºi se vor concretiza în reali-
tatea înconjurãtoare a fiecãruia.
«Subliniem faptul cã obiectul par-
teneriatului dintre Administraþia Ba-
zinalã de Apã Jiu ºi Liceul “Charles
Laugier” este de a contribui la for-
marea tinerilor ca multiplicatori ai
mesajului privind importanþa pãs-
trãrii calitãþii apelor, în aºa fel încât
ºi generaþiile viitoare sã se bucure
de acest dar al naturii – apa curatã
ºi limpede», susþine Camelia Bãr-
buþu, purtãtor de cuvânt al ABA Jiu.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Facultatea de Drept ºi ªtiin-
þe Administrative din cadrul
Universitãþii din Craiova va or-
ganiza, în perioada 25-28 apri-
lie, Hexagonul Facultãþilor de
Drept. Este vorba despre un
concurs studenþesc de tradiþie,
organizat anual, cu probe ºtiin-
þifice ºi sportive, ce reuneºte
cadre didactice ºi studenþi de
la cele mai prestigioase facul-
tãþi de drept din þarã, precum-
 Universitatea din Craiova, Uni-
versitatea din Bucureºti, Uni-
versitatea “Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca, Universitatea Ale-
xandru “Ioan Cuza” din Iaºi,
Universitatea “Lucian Blaga”

Hexagonul Facultãþilor de Drept –
la Craiova, între 25-28 aprilie

din Sibiu, Universitatea de Vest
din Timiºoara. «Hexagonul Fa-
cultãþilor de Drept constituie un
cadru de colaborare în dome-
niul învãþãmântului superior
juridic al principalelor facultãþi
de drept din þarã, având drept
scop preocuparea pentru exce-
lenþã în selecþia ºi pregãtirea
studenþilor ºi în cercetarea
ºtiinþificã desfãºuratã de cadre-
le didactice. Absolvenþii celor
ºase facultãþi ce compun He-
xagonul ocupã, anual, majori-
tatea locurilor la concursurile
de intrare în profesiile juridi-
ce», anunþã conducerea Uni-
versitãþii din Craiova.

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar
Judeþean (ISJ) Dolj au anunþat, ieri, în
cadrul ºedinþei cu directorii instituþiilor
de învãþãmânt, cã pentru zilele libere de 2
ºi 3 mai se vor face recuperãri ale orelor
de curs. Astfel, elevii ºi cadrele didactice
vor recupera cursurile pentru 2 mai în
ziua de sâmbãtã, 20 aprilie. Pentru
recuperarea zilei libere de 3 mai, condu-
cerea ISJ Dolj a precizat cã urmeazã sã
se stabileascã o datã în intervalul
27 aprilie – 25 mai.

Elevii doljeni, chemaþi sâmbãtã la cursuri

Conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean (ISJ) Dolj a
anunþat, ieri, cã cererile de în-

scriere în învãþã-
mântul primar care
nu se încadreazã
în tranºele de vâr-
stã prevãzute de
Metodologia de în-
scriere a copiilor
în învãþãmântul
primar pentru anul
ºcolar 2013-2014
se pot soluþiona la
nivelul ISJ Dolj.

În plus, pãrinþii
vor fi consiliaþi cu
privire la conºtien-
tizarea faptului cã

deciziile trebuie luate în intere-
sul educaþional al elevului ºi cã
solicitarea nu poate fi soluþionatã

decât dacã, în urma evaluãrii
dezvoltãrii psihosomatice efec-
tuatã de CJRAE, se atestã pre-
gãtirea copilului pentru parcur-
gerea cu succes a clasei pentru
care se solicitã înscrierea.

Pãrinþii ai cãror copii împli-
nesc 7 ani dupã data de 31 de-
cembrie 2013 sunt obligaþi sã ia
legãtura cu Centru Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþiona-
lã Dolj care îi va programa pen-
tru evaluare în cursul zilei de
sâmbãtã, 20 aprilie 2013. Pen-
tru detalii, toþi cei interesaþi se
pot adresa conducerii CJRAE,
pentru programare, la numerele
de telefon 0251/590.222 ºi
0351/170.373.
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„La izvor de cântec oltenesc”  –
concurs interjudeţean de folclor

Inspec tora-
tul Şcolar  Ju-
deţean Dolj ş i
Centrul Jude-
ţean pentru
Conservarea şi
Pr om ov ar ea
Culturii Tradi-
ţionale Dolj
vor organiza
duminic ă,  21

aprilie, prima ediţie a Concursului interjudeţean de folclor „La
izvor de cântec oltenesc”. Acesta se va desfăşura la Căminul Cul-
tural Bratovieşti, cu începere de la ora 10.30, pe secţiuni şi pe
grupe de vârstă. Îi vor urma, de la ora 14.30, recitaluri susţinute
de trei invitate, soliste de muzică populară: Anda Popescu – stu-
dentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova ş i
membră a Ansamblului Folcloric „Izvoraşul”, Angelica Mirea –
profesoară de muzică la Liceul Teologic din Târgu Jiu şi colabo-
ratoare a Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Mi-
haela Jianu – profesoară la Şcoala Gimnazială Bratovoeşti şi cola-
boratoare a Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”. Cei mai buni
concurenţi vor fi răsplătiţi cu premii în cadrul unei festivităţi anunţa-
te pentru ora 15.30.

Festival de tradiţii
şi obiceiuri pascale pentru elevi

Fundaţia „Cu-
vântul care Zideş-
te”, ONG patronat
de Mitropolia Ol-
teniei, va organiza
în data de 26 apri-
lie cea de-a XII-a
ediţie a Festivalu-
lui de tradiţii şi
obiceiuri pascale
„Îngerul a stri-

gat”, adresat elevilor de la instituţiile de învăţământ din toate ju-
deţele Olteniei. Potrivit Cristinei Stamatoiu, director executiv al
fundaţiei, festivalul va avea loc la Casa de Cultură din oraşul Dă-
buleni şi va cuprinde şi expoziţii specifice acestei sărbători. În-
scrierile la concurs se pot face până sâmbătă, 20 aprilie, la sediul
fundaţiei din cadrul Centrului eparhial din Craiova, strada „Mitro-
polit Firmilian” nr. 3, în fiecare zi, în intervalul 8.30-15.00, sau
pe adresa de e-mail fundatia.cuvantul@gmail.com.

Concurs de muzică, poezie
şi literatură
în Arhiepiscopia Craiovei

Parohiile implicate în pro-
iecte pentru catehizare şi ti-
neret din Arhiepiscopia Cra-
iovei vor participa, în perioa-
da 20-26 aprilie, la faza preli-
minară a Concursului de
muzică, poezie şi literatură
„Bucuria de a fi creştin”.
Astfel, fiecare protopopiat îşi
va da avizul pentru trei parti-
cipanţi la faza pe mitropolie
de la Craiova. «Concursul
este organizat de Patriarhia
Română, cu prilejul Anului
omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena. Manifes-
tarea se adresează copiilor,
preoţilor şi profesorilor  de
religie implicaţi în programul
catehetic naţional „Hristos
împărtăşit copiilor” şi doreş-

te să fie o mărturie publică a copiilor şi a educatorilor lor despre
bucuria vieţii în Hristos şi ataşamentul faţă de viaţa Bisericii, de-
spre însemnătatea tradiţiilor, a portului popular», precizează re-
prezentanţii Mitropoliei Olteniei. Etapa la nivelul fiecărei eparhii a
concursului se va desfăşura în perioada 6-12 mai. Pe 20 şi 21
mai, cu prilejul sărbătoririi hramului istoric al Catedralei patriar-
hale din Bucureşti, va avea loc, la Patriarhia Română, premierea
câştigătorilor la nivelul eparhiilor.

Filarmonica „Oltenia”, deschisă publicului
pentru un recital de harpă, dar şi pentru repetiţii

Cu prilejul „Zilei Porţilor Des-
chise”, iubitorii muzicii pot asista la
pregătirea concertului simfonic care
urmează a fi prezentat mâine-seară,
de la ora 19.00. Acesta va fi susţi-
nut de Orchestra Simfonică a Filar-
monicii „Oltenia”, condusă de diri-
jorul Valentin Doni, solist fiind vio-
loncelistul Anton Niculescu. Muzi-
cienii vor interpreta două lucrări
în primă audiţie – „Triptic sim-
fonic”, compusă chiar de ma-
estrul Valentin Doni, şi Concer-
tul în Do minor pentru violon-
cel şi orchestră, op. 66, de Ni-
kolai Miaskovski, iar în final o
creaţie de Johannes Brahms:
Simfonia I în Do minor, op. 68.

Deseară, de la ora 19.00, foa-
ierul Filarmonicii craiovene este
gazdă pentru recitalul de harpă
susţinut de Rozalia Pataki, în
prezent membră a Orches trei
Simfonice a instituţiei. Născută în
anul 1987, la Reşiţa, tânăra artistă a
studiat la Facultatea de Muzică a Uni-
versităţii de Vest din Timişoara, apoi,
în 2010, şi-a finalizat studiile la mas-
ter în cadrul aceleiaşi instituţii de în-

 „Zilele m uzicale aniversare” – serie de  mani-
fe stări organizate, în pe rioada 17-24 aprilie, de
Filarmonica „Oltenia”, pentru a marca împlini-
re a a 66 de ani de existenţă a instituţiei, dă pos i-
bilitatea craiove nilor să participe  gratuit la repe-
tiţiile Orche strei Simfonice. Evenime ntul „Ziua

Ziua Mondială a Monumente-
lor şi Siturilor se sărbătoreşte anual,
pe 18 aprilie, la iniţiativa ICOMOS
(International Council on Monu-
ments and Sites / Comitetul Inter-
naţional al Monumentelor şi Situri-
lor). ICOMOS a făcut această pro-
punere în 18 aprilie 1982, ea fiind
apoi aprobată la Conferinţa Genera-
lă UNESCO din 1983. Această cele-
brare oferă posibilitatea conştienti-
zării de către public atât a diversită-
ţii patrimoniului la nivel mondial, cât
şi a vulnerabilităţii acestuia şi,  în
consec inţă, a eforturilor necesare
pentru protecţia şi conservarea sa.
Ziua Mondială a Monumentelor şi
Siturilor va fi marcată în ţară prin
diverse manifestări, în prezenţa au-
torităţilor de specialitate din dome-
niile educaţiei, învăţământului supe-
rior, culturii şi patrimoniului, între
care, desigur, reprezentanţii Univer-
sităţii de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” din Bucureşti.

18 aprilie – Ziua Mondială a Monumentelor şi Siturilor

Craiova, în „Patrimoniul educaţiei”
Data de 18 aprilie a fost conveni-

tă încă din anul 1983 de  ICOMOS şi
UNESCO pentru a marca Ziua Mon-
dială a Monumentelor şi Siturilor, din
dorinţa de a atragere atenţia publi-
cului asupra protejării patrimoniu-
lui. Tema ale asă pentru eve nime n-
te le din acest  an este  „Patrimoniul
educaţiei”. Doljul are, în preze nt, 698
de  monume nte istorice – construc-
ţii şi situri arheologice, de importan-
ţă naţională, regională sau locală.
Cam jumătate , spune  arhite ctul
Marcel Berendei, se află în Craio-
va,  între ele  numărându-se Colegiul
Naţional „Carol I”, Univers itatea şi
Şcoala „Obedeanu”.

Temele din ultimii ani sub care s-
au desfăşurat Zilele Mondiale ale
Monumentelor şi Siturilor au fost
„Patrimoniul industrial” (2006), „Mo-
numentele naturii şi peisajele cultu-
rale” (2007),  „Patrimoniul sacru”
(2008), „Patr imoniul şi ştiinţa”
(2009), „Patrimoniul agricol” (2010),
„Patrimoniul şi apa” (2011), „Patri-
moniu mondial şi dezvoltare durabi-
lă: rolul comunităţilor locale” (2012).

Conform Listei monumentelor is-
torice, la nivelul judeţului Dolj există,
în prezent, 698 de monumente isto-
rice, clasificate în două grupe valori-
ce: A – de importanţă naţională şi
universală şi B – de importanţă re-
gională sau locală. „Dintre acestea,
40 sunt monumente de grupă valori-
că A – în principal biserici ridicate
între 1750-1900, şi câteva cule şi
conace. Aproximativ 70 sunt situri
arheologice, unele de importanţă na-
ţională, precum cele de la Cârcea,
Coţofenii din Dos, Desa şi Răcari. În

listă sunt incluse şi două zone prote-
jate: centrul istoric Craiova şi zona
rurală Dioşti”, a precizat arhitectul
Marcel Berendei, din cadrul Direc-
ţiei Judeţene pentru Cultură Dolj, tot-
odată secretarul Comisiei Monumen-
telor a Ministerului Culturii.

Aproximativ jumătate din monu-
mentele istorice ale judeţului se află
în Craiova, în proprietatea statului
sau privată, unele dintre cele mai
importante concentrându-se pe Ca-
lea Unirii, străzile „România Munci-
toare”, „Mihail Kogălniceanu”, „Ma-
dona Dudu”, „Matei Basarab”, „Mi-
tropolit Firmilian” etc. Primăria şi
Prefectura, Tribunalul Dolj, Hotelul
Minerva, Casa Băniei şi – pentru că
tot sărbătorim „Patrimoniul educa-
ţiei” – Colegiul Naţional „Carol I”,
Universitatea, Şcoala „Obedeanu”
sunt numai câteva dintre monumen-
tele de arhitectură din oraşul nostru
clasate în grupa A, adică de impor-
tanţă naţională.

Porţilor Deschise” se de sfăşoară astăzi, între ore-
le  13.00 şi 14.00, în limita locurilor disponibile în
sala de conce rte.  Tot în cadrul „Zilelor muzicale
aniversare”, astăzi, de la ora 19.00, în foaierul Fi-
larmonicii „Oltenia” are  loc un recital de  harpă
susţinut de Rozalia Patak i.

văţământ muzical superior, la secţia
de Stilistică a interpretării muzica-
le – muzică de cameră.

Din palmaresul competiţional al
Rozaliei Pataki menţionăm Premiul I la
Festivalul-concurs „Johann Sebastian
Bach” (Cluj-Napoca, ediţiile 2003-
2006) şi Menţiune la Concursul Inter-
naţional „Eugen Coca” (Chişinău,

2004). A abordat stiluri şi genuri muzi-
cale diferite, atât în domeniul muzicii
de cameră, cât şi al concertului cu
acompaniament de orchestră. A susţi-
nut recitaluri solistice şi a colaborat cu
diferite orchestre filarmonice din ţară.

În cadrul recitalului de astă-seară,
Rozalia Pataki interpretează la harpă
creaţii de Georg Friedrich Händel, Al-
phonse Hasselmans, Antonio de Ca-
bezón, Charles Oberthür, Henriette
Renié, Stan Golestan, Marcel Tour-
nier ş.a. Un bilet costă 10 lei, iar ele-
vii, studenţii şi pensionarii îl pot achi-
ziţiona cu reducere la jumătate.

„Zilele muzicale aniversare” mai
cuprind, pe lângă concertul simfo-
nic de mâine-seară,  şi un recital ex-
traordinar de vioară şi pian, care
va f i susţinut, pe 24 aprilie, de Li-
viu Prunaru ş i Mihai Ungureanu.
Duminică, 21 aprilie,  de la ora
11.00, se va desfăşura concursul
cu premii dedicat familiilor de iubi-
tori ai muzic ii clasice „Să (re)des-
coperim Filarmonica în CHEIA
FAmilia”. De asemenea, luni, 22
aprilie, ora 12.00, în Sala „Filip
Lazăr”, va avea loc  o întâlnire a re-
prezentanţilor Filarmonic ii cu iubi-
torii de muzică clasică,  iar marţi,
23 aprilie,  ora 19.00, elevii Liceu-
lui de Arte „Marin Soresc u” vor
putea intra în dialog cu maeştr ii
Liviu Prunaru şi Mihai Ungureanu.
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Imediat dupã proclamarea victoriei
lui Nicolas Maduro la preºedinþia Ve-
nezuelei, manifestãrile lansate contra
succesorului lui Hugo Chavez au fãcut
7 morþi, între care ºi un poliþist, ºi 61 de
rãniþi. Confruntãri între partizanii opozi-
þiei ºi guvernului au avut loc în toatã
þara, 135 de persoane fiind anchetate.
Henrique Capriles (foto), contracandi-
dat al lui Maduro, a cerut o renumãrare
a buletinelor de vot ºi a acuzat guver-
nul de „ultimele episoade de violenþã”,
vorbind ºi de deschiderea „dialogului”.
Guvernatorul statului Miranda (nord) a
cerut partizanilor sãi renunþarea la adu-
narea prevãzutã pentru ieri la Caracas,
pentru a nu face „jocul guvernului”,
care vrea „cât mai mulþi morþi în þarã”.
Autorul celui mai bun scor realizat vreo-
datã de opoziþie, Henrique Capriles a
continuat sã reproºeze Consiliului Na-
þional Electoral (CNE) graba proclamã-
rii lui Nicolas Maduro ca preºedinte, în-
vingãtor (50,75%) la o micã diferenþã
(48,97%), cifratã la circa 300.000 de vo-
turi, înainte de a se proceda la renumã-
rarea buletinelor. În faþa unor asemenea
critici, tabãra lui Maduro invocã „lovi-

tura de stat”. Preºedintele, care trebuie
învestit vineri, a imputat opoziþiei „fas-
ciste” victimele înregistrate, promiþând
„o mânã de fier” „în faþa puciºtilor”, cã-
rora le-a vorbit de „capricii burgheze” ºi
o nouã decontare. „Eu sunt cu popo-
rul ºi armata”, a spus el în timpul unei
bãi de mulþime la Caracas, adãugând cã
a fost deschisã o anchetã împotriva
„unui mic grup militar”, bãnuit a fi avut
contacte cu opoziþia. Potrivit ministru-
lui de Externe, un simpatizant al lui Ma-
duro a fost ucis „cu o armã de foc, lângã
capitalã”. „Forþele de securitate sunt
în alertã ºi noi vom mobiliza forþele
politice, democratice pentru a cele-
bra ºi ratifica victoria”, a mai spus el.
„Extrema dreaptã a sechestrat opo-
ziþia ºi îndeamnã la opoziþie”, a pre-
cizat vicepreºedintele George Areaza
pe Twitter. Organizaþia Statelor Ameri-
cane (OEA) a evocat, marþi, „îngrijo-
rarea sa în faþa actelor de violenþã ºi
a lansat un apel la dialog”. Ea a mai
susþinut o renumãrare a voturilor, cum
a fãcut ºi Casa Albã, al cãrui purtãtor
de cuvânt estimeazã cã este vorba de
o etapã „importantã, prudentã ºi nece-

sarã”. Un observator al Uniunii Naþiu-
nilor Sud-Americane (UNASUR) în Ve-
nezuela a spus cã trebuie respectate
rezultatele comunicate de CNE, „unica
autoritate competentã” în materie elec-
toralã. Preºedintele bolivian, Evo Mo-
rales, a acuzat marþi SUA de „prepa-
rarea unei lovituri de stat” în Vene-
zuela, dupã ce Casa Albã a vorbit „de
necesitatea” unui audit al alegerilor pre-
zidenþiale. Morales estimeazã cã Wa-

shingtonul cautã sã creeze instabilita-
te în Venezuela, pentru a justifica o in-
tervenþie. În privinþa lui Nicolas Ma-
duro, criticile detractorilor sãi vizeazã
simpatia de care acesta se bucurã în
Cuba, unde, la vârsta de 25 de ani, a
mers „la o ºcoalã de cadre” destinatã
formãrii de revoluþionari pentru Ame-
rica Latinã. Cum Venezuela acordã un
sprijin consistent Cubei, insinuãrile de
tot felul nu înceteazã.

Manifestaþii în VManifestaþii în VManifestaþii în VManifestaþii în VManifestaþii în Venezuela: 7 morþi ºi 61 de rãniþienezuela: 7 morþi ºi 61 de rãniþienezuela: 7 morþi ºi 61 de rãniþienezuela: 7 morþi ºi 61 de rãniþienezuela: 7 morþi ºi 61 de rãniþi

Autoritãþile din Coreea de
Nord au împiedicat ieri o
delegaþie de zece oameni de
afaceri sud-coreeni sã aducã
alimente pentru cei 200 de
angajaþi rãmaºi pe situl indus-
trial intercoreean dupã închide-
rea unilateralã a acestuia de
cãtre Phenian. „Este o decizie
regretabilã”, a rãspuns
ministrul Unificãrii de la Seul,
subliniind cã a fost împiedicat
un act umanitar. Phenianul a
respins oferta de dialog a
sudului cu privire la complexul
industrial Kaesong, care
funcþioneazã departe de
întreaga capacitate din cauza
aprovizionãrii ºi mâinii de lucru.
„Regimul fantomã (sud-
coreean) nu poate fi exonerat
de rãspunderea criminalã de

Coreea de Nord blocheazã
accesul angajaþilor sud-coreeni
la complexul industrial Kaesong

În jur de de 2.000 de oameni, foºti sau
actuali demnitari, prieteni ºi membri ai fa-
miliei au participat ieri, la Londra, la funera-
liile fostului premier britanic Margaret That-
cher, care au beneficiat ºi de prezenþa regi-
nei ºi de onoruri militare. Securitatea a fost
strictã, asiguratã de 4.000 de poliþiºti, fu-
neraliile având caracter „ceremonial”, dar
fãrã a fi totuºi funeralii de stat, a relatat
AFP, citatã de Agerpres. „Dorinþa doam-
nei Thatcher a fost ca forþele armate sã
poatã participa la ceremonie, aºa cã aces-

Onoruri militare ºi mãsuri stricte
de securitate pentru funeraliile

lui Thatcher
punere a Kaesong-ului în
aceastã situaþie dezastruoa-
sã”, a declarat agenþia sud-
coreeanã pentru zonele econo-
mice speciale. Nordul interzice
accesul în complexul situat pe
teritoriul sãu, la 10 km de
graniþã, dupã 3 aprilie a.c., ºi
retragerea a 53.000 de angajaþi.
Din cei 900 de sud-coreeni care
lucrau la Kaesong, 700 s-au
întors în Coreea de Sud. Dupã
îngheþarea relaþiilor bilaterale,
dupã 2010, complexul a avut în
2012 o cifrã de afaceri de 469,5
milioane dolari americani (366
milioane euro), un câºtig
consistent atât din punct de
vedere al ocupãrii forþei de
muncã, dar ºi al aportului în
devize strãine, pentru regimul
de la Phenian.

tea vor juca un rol-cheie”, a explicat Dow-
ning Street. Serviciul funebru s-a derulat
la catedrala Saint Paul. Prezenþa reginei
Elisabeta a II-a a constituit o premierã de
la funeraliile lui Winston Churchill, din 1965.
Slujba a fost transmisã la televizor, dar pu-
blicul a putut asista ºi direct la procesiu-
ne. Strãzile au fost închise circulaþiei. pen-
tru ceremonie. Corpul neînsufleþit al lui
Margaret Thatcher nu a fost expus, aºa
cum a dorit fostul premier. Defuncta a lã-
sat instrucþiuni detaliate privind desfãºu-

rarea funeraliilor, au aflat
cotidienele britanice, care
menþioneazã îndeosebi
alegerea imnurilor patrio-
tice ºi a textelor religioase.
Incinerarea   s-a derulat în
cadru restrâns. Familia a
solicitat sã nu se aducã
flori, ci mai bine sã se facã
donaþii cãtre un spital.

FBI a reuºit sã stabileascã
identitatea tuturor celor trei
persoane care ºi-au pierdut viaþa
în urma seriei de explozii ce a
însângerat, luni dupã-amiazã,
maratonul tradiþional din Boston,
capitala statului Massachusetts
(nord-est), transmite postul de
televiziune Fox News. Douã
explozii s-au produs la un
interval de 12 secunde la linia de
sosire a maratonului. Numãrul
persoanelor rãnite a ajuns la 183,
dintre care 23 se aflã în stare
criticã, potrivit ultimului bilanþ
oficial. Astfel, în urma carnagiu-
lui, calificat de autoritãþile
americane ca „atentat terorist”,
ºi-au pierdut viaþa Martin
Richard, un bãieþel de 8 ani din
Boston, Krystle Campbell (29 de
ani), din oraºul Medford, ºi un
absolvent al Universitãþii din
Boston, al cãrui nume nu a fost
fãcut public. Dupã cum a relatat
anterior agenþia de presã Asso-
ciated Press, citând surse ale
Consulatului General al Chinei în
New York, a treia victimã este un
cetãþean chinez, care se afla la
studii în SUA. Rudele tânãrului

ucis în explozii, potrivit agenþiei
de presã Xinhua, au solicitat ca
identitatea sa sã nu fie datã
publicitãþii. Un purtãtor de
cuvânt al FBI a declarat ieri
dimineaþã cã autoritãþile nu au
nici o informaþie cu privire la
cine ar fi putut fi autorul explozii-
lor. De asemenea, a spus el,
atentatul din Boston nu a fost
revendicat. Tocmai de aceea,
Biroul Federal de Investigaþii a
anunþat cã oferã o recompensã
de 50.000 de dolari pentru
informaþii care sã conducã la
autorii atacurilor. Recompensa va
fi oferitã pentru informaþii care ar
conduce la arestarea ºi condam-
narea autorilor, a  relatat CNN.
Poliþia ºi FBI au fãcut apel la
public sã furnizeze imagini care
ar putea contribui la identificarea
autorilor atentatelor. Ieri, FBI a
dat publicitãþii imagini cu rãmãºi-
þele bombelor. O imagine este cu
rãmãºiþele unei oale sub presiune,
în care s-ar fi aflat unul dintre
dispozitivele explozive, fragmente
de metal din aceasta rãnind
spectatorii. O altã imagine
furnizatã de FBI reprezintã

rãmãºiþele unui rucsac în care s-ar
fi aflat cea de-a doua bombã. „Am
ieºit luni seara ºi m-am întâlnit cu
pompierii pe care îi cunoºteam.
Mi-au spus cã printre cei trei
morþi se aflã un bãieþel în vârstã
de opt ani, originar din Dorches-
ter, care tocmai îºi îmbrãþiºase
tatãl care trecuse linia de sosire”,
a mãrturisit editorialistul de la
cotidianul Boston Globe, Kevin
Cullen. „Tatãl s-a îndepãrtat ºi

FBI nu are nici un suspect în cazul exploziilor din Boston, aºa cã oferã
o recompensã de 50.000 de dolari pentru orice informaþii

bãiatul s-a întors pe marginea
drumului, pentru a se întâlni cu
mama ºi sora sa mai micã. Bomba
a explodat în acel moment. Bãiatul
a fost ucis, sora lui ºi-a pierdut un
picior, iar mama lor a fost grav
rãnitã”, a povestit Kevin Cullen.
Toatã noaptea de luni spre marþi
ºi marþi dimineaþa, chirurgii care
au îngrijit victimele celor
douã explozii au efectuat nume-
roase amputãri.

Scrisoare otrãvitã
pentru Obama

O scrisoare conþinând ricinã i-a
fost trimisã preºedintelui SUA,
Barack Obama, dar pachetul a fost
interceptat de autoritãþi, relateazã
presa americanã. Potrivit CNN, un
oficial din cadrul FBI a declarat cã
scrisoarea este „foarte asemãnãtoa-
re” cu cea care i-a fost trimisã
marþi senatorului republican Roger
Wicker ºi care conþinea ricinã.
Poliþia a identificat un suspect
dupã scrisoarea trimisã lui Wicker.
Ambele scrisori au fost interceptate
la un oficiu poºtal. Ricina este o
otravã letalã care se gãseºte în
seminþele de ricin ºi care poate
afecta persoanele care inhaleazã,
înghit sau ating substanþa, provo-
când febrã, tuse, transpiraþie
excesivã ºi exces de lichid la nivelul
plãmânilor. Moartea poate surveni
în 36 - 72 de ore dacã este ingera-
tã. De asemenea, douã anexe ale
Capitoliului au fost evacuate, tot
din cauza unor pachete suspecte.

Miniºtrii francezi stau
bine cu averea

Palatul Matignon a fãcut
publice, luni, 15 aprilie a.c.,
declaraþiile de patrimoniu ale celor
38 de miniºtri din Guvernul
Ayrault. Acestea vor fi transmise
Comisiei pentru transparenþã
financiarã a vieþii politice, dupã ce
fuseserã actualizate la 31 martie
a.c.. Ironia acestei afaceri este cã
patrimoniul omului care a stat la
originea întregului scandal ºi care
rãspundea de frauda fiscalã, fostul
ministru delegat pentru Buget,
Jerome Cahuzac, rãmâne nepublic.
Patrimoniul miniºtrilor în exerciþiu
este, în medie, de 913.549 euro.
Din cei 38 de miniºtri, un numãr de
8 – 3 femei ºi 5 bãrbaþi – deþin un
patrimoniu superior unui milion de
euro. Printre aceºtia, Jean Marc
Ayrault (1,5 milioane), Laurent
Fabius (6,5 milioane). La celãlalt
pol, 8 miniºtri – 4 femei ºi 4
bãrbaþi – deþin patrimonii sub
medie: Najat Vallaud-Belkacem
(106.830 euro), Benoit Hamon
(167.904 euro), Manuel Valls
(198.552 euro), Pierre Moscovici
(268.124 euro), Delphine Batho
(109.785 euro) ºi aºa mai departe.

22 de români condamnaþi
pentru proxenetism,
trafic de persoane
ºi crimã organizatã

Tribunalul din Paris a condam-
nat ieri la pedepse între 1 ºi 10 ani
un numãr de 22 de resortisanþi
români, pentru afaceri de proxene-
tism. Tribunalul a mai pronunþat
interdicþie definitivã pe teritoriul
francez a tuturor celor condamnaþi
ºi confiscarea tuturor bunurilor
sechestrate. Cei acuzaþi de proxene-
tism agravant, trafic de persoane ºi
asociere în vederea comiterii de
infracþiuni de crimã organizatã au
profitat de peste 50 de femei,
inclusiv minore, pe care le-au pus
sã lucreze pentru ei pe bulevardele
Parisului. Rolul de „bancheri”
pentru repatrierea banilor în
România îl deþineau unele dintre
prostituate ºi proxeneþi. Sume
importante astfel obþinute au fost
utilizate pentru cumpãrarea de case
în România, scrie „Le Point”, în
ediþia electronicã.
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Anunþul tãu!
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLI-
CE DOLJ - ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PU-
BLICE CALAFAT, organizeazã licitatie publi-
cã la  SEDIUL din GHEORGHE DOJA, NR. 3
în data de 29.04.2013, ora 10.00, pentru bu-
nul imobil apartinind lui SC I.P.S.A. S.R.L.,
POIANA MARE, CF 8171928. Bunurile imo-
bile licitate sunt: 1) teren intravilan in su-
prafata de 6031 mp. la pret de 26.980 lei
situat in Poiana Mare, str. Toamnei, nr. 166,
jud. Dolj, 2) imobil atelier mecanic format
din: corp cladire atelier mecanic la pretul
de 29.420 lei; corp cladire independenta la
pretul de 710 lei. Vanzarea se efectueaza in
bloc. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri, sã înºtiinþeze despre
aceasta AFPM CALAFAT, inainte de data sta-
bilitã pentru vînzare, menþionatã mai sus.
Pentru participarea la licitaþie, ofertanþii tre-
buie sã depunã cu cel puþin o zi înainte de
data licitatiei, urmãtoarele documente: a) ofer-
ta de cumpãrare, b) dovada depunerii taxei
de participare sau a constituirii garanþiei sub
forma scrisorii de garanþie bancarã, repre-
zentînd 10% din preþul de pornire al licitaþiei
in contul RO26TREZ2935067XXX000490 la
Trezoreria Calafat, c) împuternicirea persoa-
nei care îl reprezintã pe ofertant, d) pentru
persoanele juridice de naþionalitate româ-
nã, copie de pe certificatul unic de inregis-
trare, eliberat de Oficiul Registrului Comer-
þului; e) pentru persoanele juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus în limba ro-
mânã; f) pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate, g) pentru
persoanele fizice strãine, copie de pe pa-
ºaport, dovada emisã de organele fiscale,
cã nu are obligaþii fiscale restante faþã de
acestea; i) invitãm pe toþi cei care pretind
un drept asupra bunurilor, sã înºtiinþeze de-
spre aceasta organul de executare înainte
de data stabilitã pentru vânzare,j)invitãm pe
cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sã
se prezinte la termenul de vãnzare la locul
fixat în acest scop ºi pânã la acest termen
sã prezinte oferte de cumpãrare; k) publi-
caþia de vânzare se va afiºa la 18.04.2013.
Licitaþia începe de la cel mai mare preþ din
ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire la licitaþie,
iar în caz contrar incepe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoarea parti-
cipantului care a oferit cel mai mare preþ,
dar nu mai puþin decît preþul de pornire. Taxa
de participare nu se restituie ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitatie, celui care
a refuzat incheierea procesului verbal de
adjudecare, precum si adjudecatarului care
nu a plãtit preþul. Pentru relaþiisuplimenta-
re vã puteþi adresa la sediul ADMINISTRA-
ÞIEI  FINANÞELOR PUBLICE CALAFAT, str.
GH. DOJA, nr. 3 sau la telefon: 0251/231611.

Anunþul tãu!
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PU-
BLICE DOLJ-ADMINISTRAÞIA FINANÞE-
LOR PUBLICE CALAFAT, organizeazã lici-
tatie publicã la SEDIUL din GHEORGHE
DOJA, NR. 3 în data de 29.04.2013, ora
14.00, pentru bunul imobil apartinind lui
SC OVERLAND GRUP MOZZOCO  S.R.L.,
PLENITA, CF 11126242. Bunul imobil lici-
tat este teren extravilan in suprafata de
5.500 mp. la pret de 3.600 lei situat in Ga-
liciuica, Tarlaua 79, Parcela 3, jud. Dolj.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri, sã înºtiinþeze de-
spre aceasta AFPM CALAFAT, inainte de
data stabilitã pentru vînzare, menþionatã
mai sus. Pentru participarea la licitaþie,
ofertanþii trebuie sã depunã cu cel puþin
o zi înainte de data licitatiei, urmãtoarele
documente: a) oferta de cumpãrare, b)
dovada depunerii taxei de participare sau
a constituirii garanþiei sub forma scriso-
rii de garanþie bancarã, reprezentînd 10%
din preþul de pornire al licitaþiei in contul
RO26TREZ2935067XXX000490 la Trezore-
ria Calafat, c) împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant, d) pentru
persoanele juridice de naþionalitate româ-
nã, copie de pe certificatul unic de inre-
gistrare,eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; e) pentru persoanele juridi-
ce strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; f) pentru persoanele fi-
zice române, copie de pe actul de identi-
tate, g) pentru persoanele fizice strãine,
copie de pe paºaport,dovada emisã de
organele fiscale, cã nu are obligaþii fis-
cale restante faþã de acestea; i) invitãm
pe toþi cei care pretind un drept asupra
bunurilor, sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare înainte de data sta-
bilitã pentru vânzare, j) invitãm pe cei in-
teresaþi în cumpãrarea bunurilor sã se
prezinte la termenul de vãnzare la locul
fixat în acest scop ºi pânã la acest ter-
men sã prezinte oferte de cumpãrare; k)
publicaþia de vânzare se va afiºa la
18.04.2013. Licitaþia începe de la cel mai
mare preþ din ofertele de cumpãrare scri-
se, dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar în caz contrar ince-
pe de la acest din urmã preþ. Adjudecarea
se face în favoarea participantului care a
oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin
decît preþul de pornire. Taxa de participa-
re nu se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitatie, celui care a refuzat
incheierea procesului verbal de adjudeca-
re, precum si adjudecatarului care nu a
plãtit preþul. Pentru relaþiisuplimentare vã
puteþi adresa la sediul ADMINISTRAÞIEI  FI-
NANÞELOR PUBLICE CALAFAT, str. GH.
DOJA, nr. 3 sau la telefon: 0251/231611.

Anunþul tãu!
Administratorul judiciar al SC AGROINDUS-
TRIALE SA Craiova,  societate in insolventa
convoaca Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor pentru data de 22.05.2013 ore-
le 12.00, la sediul societatii din Craiova, str.
Calea Severinului nr. 58, cu urmatoarea ordi-
ne de zi: 1. Aprobarea situatiilor financiare
anuale ale societatii pentru anul 2012. 2. Pre-
zentarea si aprobarea raportului Consiliului
de Administratie pentru anul 2012. 3. Prezen-
tarea si aprobarea raportului Comisiei de
cenzori pentru anul 2012. 4. Aprobarea con-
tului de profit si pierdere pe anul 2012. 5.
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2013. 6. Numirea unei noi comisii de
cenzori. 7. Diverse. Daca la data si ora anun-
tata cvorumul nu este intrunit, AGA se con-
voaca a doua zi, la aceeasi ora si in acelasi
loc. Administratorul judiciar Salame Bilal.
TITULARI: S.C. VALEXA ENERGY IZVORU
S.R.L. prin administrator DANIEL MIRICA
anunþã publicul interesat asupra declanºãrii
etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind
procedura evaluãrii de mediu pentru planuri
ºi programe, în vederea obþinerii avizului de
mediu pentru PUZ – PARC ENERGIE FOTO-
VOLTAICÃ, ÎMPREJMUIRE TEREN, ACCESE
DRUMURI – MUNICIPIUL CALAFAT, TARLAUA
111, PARCELA 856 – JUDEÞUL DOLJ. Prima
versiune a planului poate fi consultatã la se-
diul – A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, din data de 18 aprilie 2013 (data
apariþiei primului anunþ) Luni – Joi între ore-
le 9.00-14.00 ºi Vineri între orele 9.00-11.30.
Publicul interesat poate transmite în scris co-
mentarii ºi sugestii pânã la data de 06 mai
2013 (în termen de 15 zile calendaristice de
la data publicãrii celui de-al doilea anunþ) la
A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, e-mail: arpmdj@anpm.ro, în zilele de
Luni-Joi între orele 9.00-14.00 ºi Vineri între
orele 9.00-11.30.
CIOCHIA Florian, Dumitru Jairzinio Romeo cu
sediul în Craiova, judeþ Dolj titular al proiectu-
lui „DESFIINÞARE ANEXE ªI MAGAZII, CON-
STRUIRE SILOZ CEREALE” anunþã publicul
interesat asupra proiectului deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Olt, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediu-
lui, pentru proiectul „DESFIINÞARE ANEXE ªI
MAGAZII, CONSTRUIRE SILOZ CEREALE” pro-
pus a fi amplasat în Caracal, str. Silozului, nr.
1, judeþ Olt. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot si consul-
tate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Olt din Slatina, str. Ion Moroºanu, nr. 3, jun-
deþul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea adresa de in-
ternet http://apmot.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ.
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CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de In-
gineria Mediului în Horticul-
turã, cu experienþã în dome-
niul vânzãrii de materiale de
construcþii, caut loc de mun-
cã în aceste domenii. Tele-
fon: 0351/802.028.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie. Te-
lefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon:
0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Meditez matematicã ori-
ce nivel. Telefon: 0726/
522.670.

PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF VINDE ÞI-
GLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP. MON-
TÃM ÞIGLÃ METALICÃ
TIP LINDAB, JGHEABURI
ªI BURLANE REPARAÞII
ACOPERIªURI + PLA-
CÃRI POLISTIREN, DUL-
GHERIE. OFERIM CERTI-
FICAT DE GARANÞIE,
PREÞ AVANTAJOS. EXE-
CUTÃM ORICE FEL DE
LUCRÃRI LA CASE. DIS-
COUNT 10%.TELEFON:
0740/519.461; 0762/
014.352.
Confecþionãm rame ºi stupi.
Telefon: 0728/571.069.
EXECUTÃM dulgherii, în-
velitor toate tipurile de ta-
blã, curãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon: 0748/
417.501.
Înfiinþare societãþi ºi asociaþii.
Telefon: 0761/633.118;
0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2 CA-
MERE, DRÃGÃNEªTI-OLT.
TELEFON: 0763/265.251.
Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000 euro,
negociabil. Telefon: 0722/
431.895; 0767/761.131.
Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re decomandate. Zonã
centralã (Ciufulici). Telefon:
0351/809.765.

VÂND Apartament 3 came-
re, Bulevardul Carol I (fosta
piaþã Gãrii), cãrãmidã, faian-
þã, gresie, balcon închis,
gaze, aviz pentru centralã
termicã. Telefon: 0771/
717.264, 0771/714.274.
Vând apartament 3 ca-
mere, Slatina, zona ACR,
parter, cu toate dotãrile,
preþ negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau schimb
cu o casã lângã Craiova.
Telefon: 0766/483.542.

CASE
Vând sau schimb casã
parter + etaj comuna Ple-
niþa, pretabil firmã cu apar-
tament Craiova sau Bucu-
reºti. Ofer diferenþa. Tele-
fon: 0741/178.132.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
curte 38 ari, în Þigleºti,
Valea Stanciului. Telefon:
0721/502.003.
Vând proprietate Cârcea-
Viaduct, locaþie deosebi-
tã. Telefon: 0721/995.405.
Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp, pomi, în
Livezi, com. Podari. Telefon:
0251/522.579.

Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon: 0768/
710.866.
Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie solidã,
zonã centralã, Agronomie,
6 camere, 2 bãi, bucãtã-
rie, teren 462 m2, garaj.
Telefon: 0726/275.943.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, pivni-
þã teren 1300 mp utilitãþi
schimb cu 2 apartamen-
te. Telefon: 0761/824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.

TERENURI
Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
809.765.
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele învecinate sau vând.
Telefon: 0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Vând 1500 mp în Bãile
Govora, “Belvedere”, îm-
prejmuit, lângã pãdure,
toate utilitãþile instalate.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND teren agricol coma-
sat. Relaþii telefon:  0728/
048.066.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negocia-
bil. Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Municipiul Craiova, titular al proiectului „Reabilitare
linie tramvai în Municipiul Craiova – 11 Km” sectorul
Pod Electroputere – Calea Bucureºti – Bulevardul Ti-
tulescu – Calea Severinului – Bulevardul Dacia(Depou
Tramvai), anunþã publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei, etapei de încadrare de cãtre APM Dolj, fãrã acord
de mediu ºi fãrã evaluare adecvatã, pentru proiectul
propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, Calea Bu-
cureºti, Bb. Nicolae Titulescu, Calea Severinului, Bd.
Dacia – Depou Tramvai, Judeþul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de Luni pânã Vineri,
între orele 9:00-14:00, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadrare(în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ) pânã la
data de 23.04.2013.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs
la sediul central din str. A. I. Cuza nr. 7, în data de
29.04.2013, ora 1000 – proba scrisã ºi în data de
07.05.2013 – proba de interviu pentru ocuparea
urmãtoarei funcþii publice temporar vacantã de exe-
cuþie, din cadrul Serviciului Urmãrire Contracte
Agenþi Economici - Direcþia Patrimoniu.

      -    inspector, clasa I, grad profesional principal -
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, res-
pectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul ºtiin-
þelor economice, vechime in specialitate 5 ani – un post.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la
data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, par-
tea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova
din str. A. I. Cuza nr. 7.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon

0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spatii-
lor (standurilor) situate in Piata Industriala din municipiul Calafat,
str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/luna;

perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participantii  la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii la zi a

taxelor si impozitelor la bugetul local si bugetul consolidat al statului;
taxa de participare la licitaþie 100 lei;
garanþia de participare la licitaþie 500 lei;
caietul de sarcini si lista documentelor necesare participarii

la licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
persoanele care participa la licitatie, pot licita numai pentru

un singur stand.
Licitaþia va avea loc in data de 30.04.2013 pentru standurile

3,6,7,8,9,10,11,16-23,26-33,36-41, cu incepere de la ora 900, iar
inscrierea se va face pina la data de 29.04.2013, ora 1100, pentru
toate standurile.

Licitatia se va desfasura in ordine crescatoare a standurilor ince-
pand cu ora 0900  pentru standurile din ziua respectiva.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

STRÃINE
Vând Volkswagen Golf VI
culoare alb, an fabricaþie
2010, km 10.000, preþ
8.500 euro. Telefon: 0744/
391.195; 0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România, 93000
km, full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon:
0765/130.964; 0768/
417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord),robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
VÂND groapã Sineasca.
Telefon: 0723/543.884.
Vând þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs la
sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de  29.04.2013,
ora 1300 – proba scrisã ºi în data de 07.05.2013 – proba de
interviu pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice tem-
porar vacantã de execuþie, din cadrul Serviciului Urbanism
ºi nomenclaturã urbanã - Direcþia Urbanism ºi Amenaja-
rea Teritoriului.

      -    inspector, clasa I, grad profesional asistent - stu-
dii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma
de licenta sau echivalenta, vechime in specialitate un an
– un post.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la
data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str.
A. I. Cuza nr. 7.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/

416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Vând mobilier aparta-
ment: dormitor (pat matri-
monial, douã noptiere,
ºifonier trei uºi, comodã,
oglindã), douã camere ti-
neret, mobilier bucãtãrie,
bibliotecã, canapea trei
piese. Stare bunã, preþ
negociabil. Telefon: 0745/
780.055.
Vând þuicã de 50 de gra-
de, 15 lei/L. Telefon: 0745/
751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoare
portocaliu, preþ foarte bun.
Telefon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând maºinã de spã-
lat, televizor color, fri-
gider clasa A. Telefon:
0742/884.839; 0351/
463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.

Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale pen-
tru suspensii dublurã la
Mercedes 190D, de epo-
cã. Telefon: 0251/598.518.
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balan-
þã Berkel, cuier pom, apa-
rat telefon-fax. Telefon:
0746/660.001.
Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiuve-
tã cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând set 16 piese pentru
gãtit etajat, economic, rapid,
fãrã ulei. Cadou nuntã de-
osebit. Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comu-
na Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Mer-
cedes 190D, 1966. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã pei-
saj pãdure. Preþ 25-40 lei.
Telefon: 0767/049.976.

Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzã-
tor încãlzire la gaze sau bu-
telie, arzãtoare gaze sobã,
reductor 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, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Cara-
van, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interi-
or, telescop spate pt. Opel
Astra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi tera-
peutice, sterilizator rufe, ta-
câmuri, frigider. Telefon:
0724/512.304.

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
ghierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã caldã,
defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3 canate lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.

Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb Olt
ºi F376, floarea-soarelui

Favorit ºi Performer,
lucernã, orzoaicã, ovãz
ºi mazãre la cele mai
mici preþuri. Relaþii

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.

Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare 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. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

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

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

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

DIVERSE
Cumpãr polizor mic  pen-
tru ascuþit lucruri fine, poa-
te sã fie ºi cu motor de
maºinã de spãlat. Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr convenabil bate-
rie maºinã 12V x 55 AH,
ROMBAT sau MONBAT.
Telefon: 0722/382.970.
Cumpãr tablou mare peste
1,5 m, CAR CU BOI sau al-
tul mai mare ºi mai frumos.
Telefon: 0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costu-
rile întreþinerii. Telefon:
0760/428.582.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comercial
148 mp la demisol preta-
bil bar, discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apar-
tament decomandat,
Brazda lui Novac. Telefon:
0762/267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.

Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi igienã
deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.

Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
camerã cu chirie, prefera-
bil la casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Telefon:
0740/895.691.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, ne-
fumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice,
caut doamnã serioasã,
fãrã obligaþii, apropiatã
de vârstã. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin
din comuna Maglavit sã
sune la 0721/995.405
pentru recuperare teren
agricol.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon: 0764/
292.916.
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Standardul lui Mircea Rednic atacã titlul
în Belgia, obþinând, marþi searã, al treilea
succes în cele 4 etape ale play-off-ului.

Fãrã Cristea ºi Þucudean, nici mãcar re-
zerve, echipa pregãtitã de „Puriu” a jucat
excelent ºi a surclasat-o acasã pe Genk, scor

Bayern defileazã în acest sezon! Deja
campioanã ºi calificatã în semifinalele Li-
gii, unde o va înfrunta pe Barcelona, for-
maþia bavarezã îºi continuã senzaþiona-
lul parcurs ºi în Cupa Germaniei, com-
petiþie în care a ajuns, marþi searã, în
ultimul act, dupã ce a ridiculizat-o, pe
teren propriu, pe Wolfsburg, scor 6-1.

Deºi aruncat în luptã doar în ultimul
sfert de orã (77), omul
meciului pentru bavarezi
a fost Mario Gomez, au-
torul unui hattrick în
numai ºase minute (80,
83, 86). Totul chiar dacã
nu a atins mingea decât
de ºase ori în jocul de
pe „Allianz Arena”.

Pânã  a i c i ,  Bayern
marcase prin Mandzu-
kici (17), Robben (35)
º i  Shaqu i r i  ( 50 ) ,  î n
timp ce reuºita „lupi-

Visuri de titlu!

Rednic a urcat cu StandardRednic a urcat cu StandardRednic a urcat cu StandardRednic a urcat cu StandardRednic a urcat cu Standard
pânã pe doi în Belgiapânã pe doi în Belgiapânã pe doi în Belgiapânã pe doi în Belgiapânã pe doi în Belgia

3-0, graþie golurilor  semnate de Buyens
(26), Mpoku (53) ºi Batshuayi (73). Suc-
cesul i-a permis lui Standard sã o egaleze la
puncte pe învinsa sa (35) ºi sã se apropie
la doar „o lungime” de liderul Anderlecth,
fãrã a lua însã în calcul meciul disputat
asearã de campioana en-titre, pe teren pro-
priu, cu Lokeren (27p).

Runda a patra din play-off se încheie as-
tãzi, când FC Bruges (31p) va primi vizita
lui Zulte Waragem (34p).

Urmãtoarea partidã a celor de la Stan-
dard e programatã sâmbãtã, în deplasare,
cu Lokeren.

La finalul sezonului regulat, punctele acu-
mulate de cele ºase echipe calificate în play-
off s-au înjumãtãþit. Acestea se înfruntã tur-
retur, campioana urmând sã meargã în gru-
pelele Champions League, ocupanta locului
2 în turul trei preliminar, în timp ce ultima
poziþie de pe podium duce în turul trei preli-
minar al Europa League. ªi de pe treapta a
patra se poate ajunge în Europa League, dar
dupã un baraj.

Performanþã rarisimã pentru „Super-Mario”!

Bayern a zdrobit-o pe Wolfsburg,
calificându-se în finala Cupei Germaniei

lor” a purtat semnãtura brazilianului
Diego (45).

Adversara trupei pregãtite de Jupp He-
ynckes în finala din 1 iunie s-a decis
asearã târziu, odatã cu disputarea parti-
dei VfB Stuttgart – Freiburg.

15 Cupe ale Germaniei are Bayern
pânã acum în prestigiosu-i palmares, ul-
tima cuceritã în 2010.

Echipa galezã Cardiff City a pro-
movat în Premier League, dupã o
absenþã de 51 de ani, în urma re-
zultatului de egalitate obþinut, marþi
searã, pe teren propriu, scor 0-0,
cu Charlton Athletic, în
etapa a 43-a a ligii se-
cunde engleze (dintr-un
total de 46).

Întoarcerea în elita
fotbalului din Albion ar
fi devenit posibilã chiar
ºi dacã cei din Cardiff
ar fi pierdut, în condi-
þiile în care, Watford, a
treia clasatã (primul loc
ce merge la baraj), s-a
întors fãrã vreun punct
de pe terenul lui Mil-
lwall, rãmânând la cota

Impresarul Victor Becali a
declarat, ieri, cã a început
negocierile cu oficialii clubului

Din nou în elitã dupã 51 de ani

Cardiff City a promovat în Premier League
71, cu 13 mai puþin decât Car-
diff. În pole-position pentru celã-
lalt loc promovabil direct se aflã
Hull City (77p).

În afarã de Watford, pe locuri

de baraj se mai gãsesc deocam-
datã Brighton (66), Cristal Palace
(66) ºi Leicester (64).

Cardiff City va fi al doilea club
galez din Premier League în se-

zonul viitor, alãturi de
Swansea City.

Dintre cei mai impor-
tanþi jucãtori din lotul lui
Cardiff îi putem aminti
pe Craig Bellamy – fost
la Liverpool, West Ham
ºi Manchester City, Hei-
dar Helgusson (Fulham,
Bolton, QPR), Frazier
Campbell (adus de la
Sunderland în iarna
acestui sezon) sau Pe-
ter Whittingham (fost la
Aston Villa). 

Lobonþ ar mai putea rãmâne
încã un sezon la AS Roma

AS Roma cu privire la prelungi-
rea contractului portarului
Bogdan Lobonþ, a notat site-ul
gazzettagiallorossa.it.

„Am început discuþiile cu
oficialii clubului AS Roma cu
privire la viitorul lui Lobonþ.
Jucãtorul este fericit la Roma ºi
toatã lumea este mulþumitã de
munca lui. Nu am ajuns la un
acord pentru prelungirea
contractului, încã mai discu-
tãm. La sfârºitul lunii ne vom
reîntâlni. Cred cã Lobonþ va
mai rãmâne un sezon la AS
Roma, dar vom vedea ce va
fi”, a spus Becali.

Portarul Bogdan Lobonþ, în
vârstã de 35 de ani, a fost
achiziþionat de AS Roma de la
Dinamo Bucureºti în 2009 ºi
mai are contract cu gruparea
italianã pânã la finalul sezonului.

Digi Sport 1

20:30 – FOTBAL – Cupa României, semifinale, manºa tur:
Oþelul – Petrolul.

Digi Sport 2

11:30 – TENIS ATP – Turneul de la Monte Carlo / 19:30 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Oltchim Rm. Vâlcea – HC

Danubius Galaþi / 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga, sferturi de
finalã: Panathinaikos – Barcelona.

Digi Sport 3

21:45 – BASCHET (M) – Euroliga, sferturi de finalã: Maccabi
Electra – Real Madrid.

Eurosport

15:30 – CICLISM – Turul Trentino (Italia).

CUPA FRANÞEI – SFERTURI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Troyes – Nancy 3-0 (Brechet 52, Faus-

surier 75, Camus 81), St’Etienne – Lorient 1-2 (Au-
bameyang 75 / Barthelme 44, Aliadiere 90+2; Bãnel

Nicoliþã a fost rezervã la gazde);
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Lens (II) –

Bordeaux, Evian TG – Paris SG;

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

PREMIER LEAGUE - RESTANÞE
Marþi: Arsenal – Everton 0-0;
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Man. City – Wigan, West Ham – Man. United, Fulham – Chelsea.

1. United* 80 11. South. 38
2. City** 65 12. West H.* 38
3. Arsenal 60 13. Newca. 36
4. Chelsea** 58 14. Norwich 35
5. Tottenh.* 58 15. Sunderl. 34
6. Everton 56 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.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXVI- A

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 Braşov 26 9 8 9 32-35 35
Mediaş 26 9 7 10 29-35 34
Oţelul 26 8 9 9 29-31 33
„U” Cluj 26 7 8 11 24-38 29
Viitorul 26 5 12 9 30-38 27
Ceahlăul 26 7 6 13 32-43 27
Concordia 26 6 7 13 21-41 25
Iaşi 26 6 4 16 25-38 22
Severin 26 4 8 14 23-35 20
Bistriţa 26 3 8 15 18-48 17

6

5

4

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

Vineri
„U” Cluj – Gaz Metan – ora 20.30 (Digisport 1)

Sâmbătă
CS Turnu Severin – CSMS Iaşi – ora 19.00 (Digisport 1)
Viitorul – Rapid – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Astra – Ceahlăul – ora 17.00 (Digisport 1)
Gloria Bistriţa – CFR Cluj – ora 19.00 (Digisport 1)
Concordia – FC Vaslui – ora 19.30 (Dolcesport 1)
Pandurii – Dinamo – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni
FC Braşov – Oţelul – ora 19.00 (Digisport 1)
Steaua – Petrolul – ora 20.45 (Ant.1 şi Dolce1)

LIGA I – ETAPA A XXVII-A

Comisia de Disciplină din cadrul FR Baschet
a decis suspendarea jucătorilor Rade Dzambici
şi Travis Bureau, de la SCM Craiova, respec-
tiv Zoran Krstanovici, de la Gaz Metan Mediaş,
după incidentele în care au fost implicaţi la me-
ciul direct de luni seara din Sala Polivalentă.
Comisia de Disciplină din cadrul FR Baschet a
luat următoarele decizii în cadrul şedinţei de
marţi: sancţionarea clubului organizator SCM
Craiova cu amendă de 250 de euro, pentru in-
trarea în teren după încheierea jocului a unor
persoane neautorizate, amendarea sportivului
Rade Dzambici cu 600 de euro şi suspendarea
pe 4 etape, pentru acte de violenţă la adresa
adversarului, amendarea lui Travis Bureau şi a
lui Zoran Krstanovici, cu câte 300 de euro şi sus-
pendare pe câte două etape, pe acelaşi motiv.
Rade Dzambici a primit o pedeapsă dublată, fi-
ind considerat recidivist. Deciziile Comisiei de

Cupa României – semifinale – tur
Oţelul – Petrolul – astăzi, ora 20.30 (Digisport 1)
CFR Cluj – Astra Giurgiu 0-0

Returul va avea loc pe 22 mai.

Naţionala României ar putea înfrunta din
nou Brazilia, la 3 ani distanţă de amicalul de
la Sao Paulo. „Avem o solicitare pentru un-
 amical cu Brazilia. Ar trebui să se joace în
primăvara viitoare undeva în Europa sau în
Brazilia” a spus Mircea Sandu. România mai
are programat un amical de lux la începutul
lui 2014, urmând să înfrunte pe 14 martie-
 Argentina. România a întîlnit de trei ori
selecţionata Braziliei pînă astăzi. Primul duel
a avut loc la Campionatul Mondial din 1970,
când sud-americanii s-au impus cu 3-2.
Următoarele două întâlniri au fost amicale,
ambele având loc la Sao Paulo. De fiecare
dată s-a impus Brazilia, 2-0 în 1972 şi 1-0
în 2011, la retragerea lui Ronaldo.

România
poate întâlni
Brazilia şi
Argentina
la anul

La o zi distanţă după ce au devenit vicecampioni
naţionali voleibaliştii Universităţii Craiova au sărbă-
torit în localul „Antik” performanţa alături de staff-
ul tehnic şi conducerea clubului. Pe fondul sonor al
imnului „Cântec pentru Oltenia”, băieţii lui Dănuţ
Pascu au savurat o specialitate aparte, miel la pro-
ţap, iar ca desert au avut un tort special, oferit de
cofetăria Vivien pe care scria „Voi sunteţi campionii
inimilor noastre, succes în Europa!” Medaliată cu
argint la finalul sezonului, Universitatea Craiova va
evolua în Cupa CEV în toamnă.

Voleibaliştii au sărbătorit
cu miel la proţap şi tort
„european”

Pedepse normale pentru baschetbaliştii Craiovei
Dzambic, suspendat 4 etape,

Bureau – 2 etape
Discplină survin după incidentele din meciul de
luni seara, dintre SCM Craiova şi Gaz Metan
Mediaş, scor 87-90, în cea de-a doua partidă
din cinci programate în sferturile de finală ale
play-off-ului. Finalul partidei s-a încins, după
ce jucătorul gazdelor Rade Dzambici l-a lovit
din spate pe pivotul advers, Zoran Krstano-
vici. Acesta a ripostat după meci, americanul
Bureau de la SCM Craiova a intervenit şi el
în bătaie, s-a creat în îngrămădeală generală,
din care cel mai afectat a fost Hallik, de la
gazde, lovit de acelaşi Krstanovici. Dzambici
a încercat să continue cu bătaia şi după fluie-
rul final, la vestiarul ardelenilor, dar forţele
de  ordine cu calmat spiritele . Gaz Metan
Mediaş conduce în sferturi cu 2-0 la general,
iar sâmbătă şi duminică va fi gazda meciuri-
lor 3-4, având nevoie de o singură victorie
pentru a se califica în semifinale.


