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- Plec în America, Popescule,
poate acolo, la radio şi la TV, pot
asculta şi eu muzică uşoară românească.
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dă. La Bursă au participat 1.052
de persoane, din care, în vederea
angajării, au fost selectate 287.
Astfel, 63 au fost angajate pe loc,
trei dintre acestea având studii superioare.

Doljul pe scurt,
foarte pe scurt
Vremea bună din ultima săptămână le -a permis doljenilor să
porne ască în forţă campania agricolă de primăvară. Câte va mii de
he ctare au fost cultivate în doar
câteva zile cu porumb, floare asoarelui, plante furajere şi legume . Pe lângă înde letnicirile agricole, în alte comune, autorităţile
locale au demarat campanii de
împădurire, în zone le cu teren
de gradat. Tot în ace astă pe rioadă
primăriile s unt preocupate de realizarea unor lucrări e dilitare
cum ar fi refacerea drumurilor,
dar şi introduce rea reţele lor de
apă şi canalizare.
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ACTUALITATE

Ieri, între orele 9.00 şi 13.00, la sediul Casei de
Cultură a Studenţilor din Craiova a avut loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată
de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dolj, cu sprijinul conducerii instituţiei-gaz-
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Peste o mie de şomeri au participat
la Bursa Locurilor de Muncă
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Trei angajaţi ai MAI,
condamnaţi de
Curtea de Apel
Craiova în dosarul lui
„Enache Mafiotul”

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

www.domeniulcoroanei.ro
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 20 aprilie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3663 ............. 43663
1 lirã sterlinã..........................5,1212.......................51212

Aderarea la Schengen
este politizatã ºi nu se
aºteaptã o decizei în 2013
Problema extinderii spaþiului Schengen a devenit în întregime politicã ºi nu
este aºteptatã nici o decizie pânã la sfârºitul lui 2013, a declarat o sursã diplomaticã din cadrul Consiliului Uniunii
Europene. Sursa citatã a reamintit pentru Bulgarian Telegraph Agency (BTA)
cã þãrile care au blocat decizia privind
aderarea României ºi Bulgariei la Schengen au fost Olanda, Germania ºi Franþa,
relateazã site-ul Novinite.com. Aceasta
a sugerat cã obþinerea unui consens va
fi dificilã, deoarece mai multe þãri sunt
sceptice cu privire la extinderea acestei
zone de liberã circulaþie, ºi a subliniat
cã situaþia nu se va schimba nici dacã
rapoartele Comisiei Europene elaborate în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi Verificare, de la sfârºitul lui 2013,
vor fi pozitive. Dupã ultima întâlnire a
Consiliului Justiþie ºi Afaceri Interne, din
martie, doar zece þãri ºi-au declarat sprijinul faþã de aderarea Bulgariei ºi României la Schengen.
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Ponta: „Trebuie sã mergem alãturi de familia
europeanã” ºi sã recunoaºtem Kosovo
România trebuie sã meargã alãturi de familia
europeanã în cazul Kosovo, a declarat premierul
Victor Ponta, dupã ce Parlamentul European (PE) a
adoptat, joi, o rezoluþie prin care îndeamnã statele
membre UE care nu au recunoscut independenþa
Kosovo sã facã acest lucru cât mai curând. „Tre-

Consiliul de Administraþie al CFR
Marfã are un nou preºedinte
Compania CFR Marfã are un nou
preºedinte al Consiliului de Administraþie (CA), administratorul Liviu Radu
preluând aceastã poziþie dupã demisia
lui Mustafa Aysun. Surse din cadrul companiei au declarat joi searã, pentru Mediafax, cã Mustafa Aysun a demisionat
de la conducerea CA, la mai puþin de
douã luni de la preluarea funcþiei. La
rândul sãu, CFR Marfã precizeazã cã
Aysun Mustafa ºi-a dat demisia din funcþia de preºedinte ºi de membru al CA în
data de 3 aprilie 2013, respectiv 10 aprilie 2013, din motive personale. „Membrii Consiliului de Administraþie au luat
act de decizia domniei sale, iar pentru
buna desfãºurare a activitãþii societãþii,
tot în ºedinþa din 10 aprilie 2013, Liviu
Radu, care deþinea funcþia de membru, a
fost numit preºedinte al CA (...)”, potrivit
sursei citate.
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buie sã mergem alãturi de familia europeanã”, a
spus Ponta. O eventualã reconsiderare a poziþiei
româneºti vizând recunoaºterea independenþei
Kosovo implicã un dialog politic între toate partidele, la nivelul Parlamentului, între Guvern ºi Preºedinþie, a afirmat, ieri, ministrul de Externe, Titus
Corlãþean. „Sunt realitãþi politice pe care ºi noi trebuie sã le examinãm ºi trebuie sã le discutãm de o
manierã corectã în plan politic, atât la nivelul Parlamentului, între diferitele partide politice, la nivelul preºedinþiei, Guvernului. Nu vã ascund cã suntem într-un proces de reflecþie din acest punct de
vedere. (...) În România, poziþia de nerecunoaºtere
a inclus ºi o poziþie exprimatã de Parlamentul României - toate partidele politice. O eventualã reconsiderare a poziþiei româneºti implicã un dialog
politic între toate partidele politice la nivelul Parlamentului ºi pentru a putea vedea exact perspectivele. Nu este un lucru foarte simplu. Ori, din acest
punct de vedere, eu v-am spus însã cã Guvernul sa angajat deja în aceastã reflecþie ºi suntem într-un
dialog ºi, evident, suntem extrem de deschiºi ºi
doritori de a avea acest dialog ºi la nivelul Parlamentului, cel puþin în comisiile parlamentare de
specialitate”, a explicat, la Palatul Parlamentului,
Corlãþean. Acesta considerã cã România trebuie
„sã se aplece” cu atenþie asupra rezoluþiei Parlamentului European, din moment ce „existã un dia-

Dragnea: Regionalizarea va
diminua aparatul administrativ
central, altfel cheltuim bani aiurea
Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat, ieri, cã regionalizarea va conduce la diminuarea aparatului administrativ central, datoritã descentralizãrii competenþelor, el arãtând cã a
þine acelaºi numãr de persoane în administraþia centralã dupã regionalizare înseamnã a cheltui bani aiurea.
„Adevãrul este cã va fi mai puþinã
birocraþie, deci nu birocraþie mai mare.
Se va reduce aparatul administrativ,
sistemul administrativ se va simplifica ºi o sã vã dau câteva elemente. Ca
ºi reducere a aparatului birocratic, în
condiþiile în care regionalizarea este
un proces care se deruleazã în paralel ºi strâns legat cu descentralizarea
competenþelor, cu transferul competenþelor de la Bucureºti - unde este
mult prea multã putere ºi ºtiþi cã ce e

foarte mult stricã - de aici atribute de
decizie se duc cât mai aproape de oameni, la nivelurile administrative care
le pot administra eficient”, a spus
Dragnea, la atelierele organizate înaintea Congresului PSD. El a menþionat cã, în condiþiile în care pleacã
competenþe cãtre regiuni ºi cãtre judeþe, este clar cã la Bucureºti aparatul ministerelor ºi al instituþiilor centrale se va diminua. „Nu poþi sã pãstrezi acelaºi numãr de oameni ca sã
administreze treburi mai puþine. Oricine înþelege lucrul ãsta. ªi la o primãrie, dacã avem 100 de angajaþi azi
ºi mâine avem doar douã competenþe din cele 100, sigur cã nu putem
sã-i mai þinem. Dar putem sã-i þinem
dacã vrem sã cheltuim bani aiurea”,
a adãugat Dragnea.

log care a avansat ºi este aproape de a da rezultate
între Belgrad ºi Pristina (n.r. - Serbia ºi Kosovo).
Dacã Belgrad ºi Pristina dialogheazã ºi avanseazã
spre o înþelege, în mod evident noi ceilalþi trebuie
sã fim extrem de atenþi la aceste evoluþii”. În context, ministrul a arãtat cã „state care nu au recunoscut ºi nu ºi-au schimbat poziþia pânã acum,
precum Slovacia ºi Grecia, au contacte politice, au
anumite proiecte de ordin economic”. Parlamentul
European a adoptat joi o rezoluþie prin care îndeamnã statele membre UE care nu au recunoscut
independenþa Kosovo sã facã acest lucru cât mai
curând, conform site-ului instituþiei. Rezoluþia se
referã la progresele înregistrate de Kosovo în parcursul spre integrarea europeanã ºi a fost elaboratã de raportorul Ulrike Lunacek. Documentul, adoptat cu o largã majoritate de eurodeputaþi, evidenþiazã perspectiva europeanã clarã a Kosovo.
Joi dimineaþã, PE a adoptat ºi o rezoluþie privind
situaþia Serbiei, îndemnând Consiliul European sã
confere acestei þãri un termen clar pentru începerea negocierilor în vederea integrãrii europene.
Cele douã rezoluþii intervin în contextul în care
negocierile dintre Serbia ºi Kosovo privind normalizarea relaþiilor stagneazã. Cinci din cele 27 de
state membre UE nu recunosc independenþa Kosovo: România, Spania, Grecia, Slovacia ºi Republica Cipru.

Vosganian: ªomerii de la Oltchim
vor primi lunar 2.000 de lei
O mie de angajaþi ai combinatului chimic Oltchim Râmnicu
Vâlcea aºteaptã cu înfrigurare
deciziile de concediere, dar
autoritãþile promit cã cine va
rãmâne fãrã un loc de muncã nu
va duce ºi lipsã de bani. Astfel,
potrivit anunþului fãcut de
ministrul Economiei, Varujan
Vosganian, angajaþii care vor fi
disponibilizaþi vor primi câte
2.000 de lei pe lunã, timp de doi
ani. „Toti cei disponibilizaþi vor
beneficia, în fiecare lunã, de o
sumã cuprinsã între 1.800 si
2.000 de lei, deci fiecare persoanã disponibilizatã va beneficia
de ajutorul de ºomaj ºi de
venitul de compensare. Ei vor
putea, de asemenea, sã participe
ºi la masa credalã ºi sã obþinã ºi
salariile compensatorii”, a spus

Varujan Vosganian. Contractul
de muncã prevede acordare a 6
pânã la 18 plãþi compensatorii
pentru angajaþii care ºi-ar putea
pierde locurile de muncã. Prin
reducerea cheltuielilor, în
principal cele cu salariile, statul
vrea sã facã Oltchimul mai uºor
de privatizat. Zece companii s-au
arãtat interesate de preluarea
combinatului de la Râmnicu
Vâlcea, dintre ele douã fiind din
România, spune ministrul
Ecomoniei. O ofertã neobiºnuitã
au primit autoritãþile de la
polonezii de la PCC, care deþin
aproape 33% din Oltchim.
Aceºtia vor sã închirieze secþiile
rãmase în picioare, dar susþin cã
îi intereseazã ºi o preluare
integralã a combinatului ºi cã vor
veni cu o ofertã.

Congresul Naþional al PSD: astãzi este ziua alegerilor
Aproximativ 5.000 de delegaþi din întreaga þarã s-au reunit, ieri ºi astãzi, la
Bucureºti, la Sala Palatului, pentru Congresul Naþional al PSD, principalul punct
pe ordinea de zi de mâine fiind alegerea
unei noi conduceri a formaþiunii, pânã la
scrutinul din 2016. Ieri au fost votate modificãrile la Statut. Evenimentul se desfãºoarã sub genericul „120 de ani de social-democraþie în România”. La lucrãrile
Congresului participã ºi fostul prim-ministru Adrian Nãstase – care a spus cã a
venit sã vadã „o fotografie a noilor raporturi de forþã din partid, pentru cã alegerile întotdeuna ne aratã cum se aºazã
plãcile tectonice în partid” - precum ºi
ceilalþi foºti preºedinþi ai PSD - Ion Iliescu, Oliviu Gherman ºi Mircea Geoanã.
Pe post de invitaþi sunt reprezentanþi ai
socialiºtilor europeni, ai Internaþionalei
Socialiste, precum ºi preºedinþi sau reprezentanþi ai partidelor parlamentare, cu
excepþia PDL. Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat ieri, la sosirea la Congresul PSD, cã a venit cu „gânduri bune”,
pentru cã „în general, trebuie sã punem

lucrurile esenþiale înaintea incidentelor
ºi accidentelor ºi vom ºti s-o facem”.
Pentru funcþia de preºedinte al PSD a
fost depusã o singurã candidaturã, cea
a actualului preºedinte al partidului, Victor Ponta. Pentru funcþia de preºedinte
executive, înfiinþatã acum, odatã cu modificarea Statutului, candideazã doar actualul secretar general, Liviu Dragnea.
Tot potrivit noului Statut, PSD are 21 de
vicepreºedinþi: 8 vicepreºedinþi regionali,
8 vicepreºedinþi naþionali ºi 5 vicepreºedinþi femei. Pentru cele 8 funcþii de vicepreºedinte naþional au fost depuse 13
candidaturi: Nicolae Bãnicioiu, Eugen Bejinariu, Gheorghe Bunea Stancu, Ion Cãlinoiu (Gorj), Ion Câlea (Vâlcea), Titus
Corlãþean, Adrian Duicu (Mehedinþi),
Dan Nica, Constantin Niþã, Ion Prioteasa (Dolj), Cristian Rizea, Dan ªova ºi
Marian Vanghelie. Surprinzãtor este cã,
deºi, cu o zi înainte de Congres îºi anunþase public candidatura pentru un post de
vicepreºedinte naþional, liderul Consiliului Judeþean Argeº, Constantin Nicolescu, nu a mai apãrut ieri pe listã. Potrivit

HotNews.ro, surse din partid susþin cã
acestuia „i s-a sugerat din partea conducerii” sã se retragã din cursã, avînd în vedere problemele cu justiþia. Pentru cele 8
funcþii de vicepreºedinte regionali candideazã: Gheorghe Nichita - Regiunea NordEst, Constantin Boºcodealã, Nicuºor
Constantinescu ºi Marian Opriºan - SudEst, Silvian Ciupercã, Mircea Cosma,Adrian Þuþuianu - Sud; Paul Stãnescu - SudVest; Titu Bojin, Ion Mocioalcã - Vest;

Ioan Rus - Nord-Vest, Mircea Duºa - Centru, Robert Negoiþã -Bucureºti-Ilfov. Pentru funcþiile de vicepreºedinte rezervate
femeilor candideazã: Ecaterina Andronescu, Corina Creþu, Gabriela Firea, Rovana
Plumb ºi Olguþa Vasilescu (primarul
Craiovei). În premierã, votul la acest Congres va fi unul electronic. Delegaþii vor
vota în baza unei cartele unice, nenominale, folosind aparate touchscreen, aflate
în fiecare din cele 60 de cabine de vot.
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S-a
S-a oprit
oprit cãldura
cãldura în
în tot
tot oraºul!
oraºul!
raiovenii nu mai primesc
cãldurã în apartamente.
Din aceastã sãptãmânã, SC
Termo SRL a sistat furnizarea
agentului termic în tot oraºul,
rãmânând ca locatarii sã pri-

C

Oficial, s-a terminat iarna.
Aºa au decretat reprezentanþii SC Termo SRL Craiova,
care au oprit furnizarea
agentului termic, la mijlocul
sãptãmânii, cãtre toate
apartamentele din municipiu.
„Am sistat cãldura pentru cã
s-au îndeplinit toate condiþiile
cerute de lege. În momentul
acesta nu mai existã nici o
locuinþã care sã se încãlzeascã de la reþeaua publicã”, a
declarat Nicole Degeratu,
administratorul SC Termo.
Conducerea societãþii a
precizat cã au fost monitorizate temperaturile ºi acestea
au crescut peste 10 grade
Celsius, aºa cum impune
legea, motiv pentru care
gigacaloria a fost opritã cãtre
populaþie.

Apa caldã
nu va fi
restricþionatã
Punctele ºi centralele
termice ale fostei regii de
termoficare sunt alimentate în
continuare cu agent termic,
astfel încât craiovenii sã
poatã sã primeascã apã caldã.
„Activitatea noastrã s-a redus

meascã, de acum încolo, doar
apã caldã. Craiovenii s-au încãlzit cu câteva sãptãmâni mai
mult faþã de anul trecut, când
agentul termic a fost sistat la
mijlocul lunii martie.

la prepararea de apã caldã. În
punctele ºi centralele termice
se consumã gigacalorie, dar
atât cât e necesarã pentru
încãlzirea apei destinate
consumului de cãtre populaþie. Din acest punct de
vedere, locatarii trebuie sã
stea liniºtiþi pentru cã, în
ciuda faptului cã nu mai au
cãldurã în calorifere, o sã
primeascã, ºi de acum încolo,
apã caldã la robinete”, a mai
spus administratorul Nicolae
Degeratu.

Asociaþiile
de proprietari
au cerut demult
oprirea cãldurii
Oprirea cãldurii este un
motiv de bucurie pentru
locatari. Reprezentanþii SC
Termo susþin cã primiserã un
numãr mare de cereri din
partea asociaþiilor de proprietari care solicitau sã fie
sistatã energia termicã la
blocuri. „De acum o lunã,
locatarii ne-au cerut sã oprim
cãldura în apartamente. Nu
se înregistraserã temperaturile pe care ni le cere legea ºi
le-am spus cã suntem nevoiþi

sã continuãm furnizarea”,
mai spune Degeratu. În
ultimele sãptãmâni, s-a
înregistrat un consum mic de
gigacalorii, ceea ce demonstreazã cã preºedinþii de
asociaþii au oprit agentul
termic la nivel de scarã de
bloc.

Încasãrile
sunt tot mici
Pe de altã parte, nici
locatarii nu se înghesuie sã-ºi
plãteascã facturile din lunile
de iarnã. Potrivit administratorului Nicolae Degeratu,
încasãrile au fost destul de
slabe ºi în aceastã perioadã.
În ciuda faptului cã Primãria
Craiova scãzut preþul gigacaloriei cu 10%, se pare cã
acest lucru nu a influenþat
ritmul plãþilor. Locatarii care
s-au prezentat la casieriile
asociaþiilor au fost tot puþini
la numãr sau au achitat doar
o parte din bani, figurând în
continuare cu datorii. „Încasãrile nu sunt nemaipomenite.
Ne aºteptam sã fie mai mari,
pentru cã tot s-a scãzut
preþul gigacaloriei, dar nu se
cunoaºte nici o diferenþã”,
spune Degeratu.

Datoriile
nu au scãzut
sub 200 de milioane
de lei
SC Termo SRL Craiova
încaseazã, într-o lunã, suma
de 4 miliarde de lei, care nu
este mult diferitã faþã de cât
se încasa anul trecut, în
aceeaºi perioadã. „Nu este o
evoluþie deloc spectaculoasã
dacã ne gândim cã, ºi pentru
aceºti bani, noi am fãcut
mobilizare de forþã. S-au
deplasat directorii pe la

asociaþii ºi au încercat sã îi
determine pe locatari sã
plãteascã pentru a nu mai
ieºi cu datorii mari din
iarnã. Oamenii nu au însã
bani ºi nu am reuºit sã
strângem mai mult ca în
anul trecut”, a recunoscut
Nicolae Degeratu. Aflatã în
prag de fuzionare cu Complexul Energetic Craiova,
fosta regie de termoficare
continuã sã figureze cu
creanþe de recuperat foarte
mari, de aproape 200 de
milioane de lei.
LAURA MOÞÎRLICHE

Peste o mie de ºomeri au participat
la Bursa Locurilor de Muncã

Ieri, între orele 9.00 ºi 13.00,
la sediul Casei de Culturã a Studenþilor din Craiova a avut loc
Bursa Generalã a Locurilor de
Muncã, organizatã de Agenþia
Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj, cu sprijinul
conducerii instituþiei-gazdã. Obiectivul principal al acestei mãsuri active îl constituie creºterea gradului de ocupare pentru
toate categoriile de persoane
aflate în cãutarea unui loc de
muncã, prin întâlnirea directã a
cererii cu oferta de locuri de
muncã, în condiþiile unei concurenþe loiale ºi transparente,
care sã permitã realizarea unui
echilibru între acestea în timpul cel mai scurt.
«Bursa Generalã a Locurilor de Muncã reprezintã o oportunitate pentru toþi solicitanþii

de locuri de muncã interesaþi
de a cunoaºte mai bine piaþa
muncii, ofertele de locuri de
muncã, pentru a putea astfel sã
aleagã în loc de muncã, conform pregãtirii lor profesionale, sau, în ultima instanþã, sã
se (re)orienteze profesional
spre ocupaþii cu mai mari posibilitãþi de angajare pe termen
mediu ºi lung», spus Daniela
Barbu, directorul executiv al
AJOFM Dolj.

287 de persoane
au fost selectate
în vederea angajãrii
Au fost contactaþi 281 de
agenþi economici pentru depistarea locurilor de muncã vacante. Dintre aceºtia, 37 ºi-au
anunþat participarea prezentând condiþiile pentru ocupa-

rea a 564 de locuri de muncã,
din care trei job-uri sunt pentru persoanele cu studii superioare ºi 14 locuri de muncã
pentru muncitori necalificaþi.
“Agenþii economici care vor
participa la Bursa Generalã a
Locurilor de Muncã, au avut
prilejul sã-ºi recruteze personalul direct, fãrã intermediari,
în funcþie de cerinþele concrete

ale locului de muncã pe care
îl oferã. Pe întreg intervalul de
timp dintre orele 9.00 ºi
13.00, Agenþia Judeþeanã pentru Ocupare Forþei de Muncã
Dolj a oferit, prin personal specializat, informaþii privind serviciile pe care le are persoanelor aflate în cãutarea unui
loc de muncã, precum ºi consultaþii privind facilitãþile pe

care le acordã pentru a stimula agenþii economici care creeazã locuri de muncã”, a mai
spus Daniela Barbu.
La Bursã au participat 1.052
de persoane, din care, în vederea angajãrii, au fost selectate 287. Astfel, 63 au fost angajate pe loc, trei dintre acestea având studii superioare.
MARGA BULUGEAN
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rei angajaþi
angajaþi aiai MAI,
MAI, condamnaþi
condamnaþi de
de Curtea
Curtea
TTrei
de
de Apel
Apel Craiova
Craiova înîn dosarul
dosarul lui
lui „Enache
„Enache Mafiotul”
Mafiotul”
Curtea de Apel Craiova a soluþionat apelul
în dosarul grupãrii de cãmãtari conduse de
Constantin Enache zis „Mafiotul”. Cele 18
persoane trimise în judecatã, care au beneficiat de clemenþã pe fond, la Tribunalul Olt, sau ales, majoritatea, cu pedepsele mãrite în
urma apelului. Mai mult decât atât, judecãtorii
craioveni i-au gãsit vinovaþi de aderare la grup
infracþional organizat ºi ºantaj ºi i-au condamReamintim cã, la jumãtatea lunii septembrie 2010, poliþiºtii
BCCO Craiova ºi procurorii DIICOT Craiova demarau o acþiune
de mare amploare în mai multe localitãþi din judeþul Olt, pentru destructurarea unei grupãri de cãmãtari foarte violenþi, coordonatã de
Constantin Enache zis „Mafiotul”,
din comuna olteanã Brebeni. Dupã
cum precizau anchetatorii la momentul respectiv, ca urmare a dobânzilor foarte mari percepute,
care ajungeau în unele cazuri ºi
pânã la 300%, membrii grupãrii ºi-

nat la câte 4 ani de închisoare cu executare ºi
pe cei trei angajaþi ai MAI – doi poliþiºti de la
IPJ Olt ºi un jandarm de la IJJ Olt – folosiþi de
Enache pe post de recuperatori. „Mafiotul” a
rãmas cu pedeapsa de 12 ani închisoare primitã pe fond. Sentinþa, pronunþatã miercuri, 17
aprilie a.c., nu este definitivã, astfel cã toþi inculpaþii au fãcut deja recurs, care se va judeca
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

au deposedat victimele prin ºantaj, ameninþãri ºi chiar violenþe, de
bunurile mobile ºi imobile pe care
le deþineau, obþinând în acest fel
venituri ilicite de peste un milion
de euro. Mai mult, potrivit procurorilor DIICOT, „Mafiotul” cooptase în gruparea sa ºi doi poliþiºti
ai IPJ Olt, Claudiu Paþa ºi Marius
Veþeanu, dar ºi un jandarm de la
IJJ Olt, Ioan Cosma, pe care îi folosea pe post de recuperatori.
Procurorii au trimis în judecatã, în acest dosar, în februarie
2011, 18 inculpaþi, peste 20 de pãrþi
vãtãmate fiind audiate
pe parcursul procesului. Dupã un proces
care a durat un an ºi jumãtate, în iulie 2012,
judecãtorii de la Tribunalul Olt au pronunþat
sentinþa în dosar. Cea
mai mare pedeapsã a
primit-o liderul grupãrii, Constantin Enache,
zis Mafiotul, acesta fiind condamnat la 12 ani
de închisoare, cu executare. O parte din inculpaþi au fost achitaþi
pentru infracþiunea de
aderare sau sprijinire a

unui grup infracþional organizat,
care le-ar fi adus pedepse consistente, aºa cã au scãpat cu închisoare cu suspendare sau cu pedepse cuprinse între trei ºi ºapte ani
de detenþie, iar cei trei angajaþi ai
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, respectiv poliþiºtii ºi jandarmul, au fost achitaþi pentru toate
infracþiunile reþinute în sarcina lor,
Marius Veþeanu primind o amendã
administrativã de 1.000 lei.

Achitaþi pe fond,
condamnaþi la apel
Atât inculpaþii, cât ºi procurorii au fãcut apel, soluþionat de
Curtea de Apel Craiova miercuri,
17 aprilie a.c. Judecãtorii craioveni au admis apelul procurorilor
ºi, în majoritatea cazurilor, au
mãrit pedepsele pronunþate de
Tribunalul Olt. Mai mult decât
atât, toþi cei achitaþi pe fond, inclusiv poliþiºtii ºi jandarmul, au
fost gãsiþi vinovaþi ºi condamnaþi.
Potrivit încheierii de ºedinþã, Constantin Enache a rãmas cu 12 ani
de închisoare, Iancu Stancu a primit 7 ani ºi 6 luni de închisoare
(faþã de 5 ani ºi 3 luni cât primise
la Tribunalul Olt), Viorel Mangâ-

ru a primit 8 ani de închisoare
(faþã de 5 pe fond), Alexandru
Rotariu a „crescut” de la 7 ani la
7 ani ºi 6 luni de închisoare, poliþiºtii Marius Veþeanu ºi Claudiu
Paþa au primit câte 4 ani de închisoare pentru aderare la grup infracþional organizat ºi ºantaj, Giani
Budor ºi Marin Stoiculescu au rãmas cu câte 4 ani de închisoare,
Nicu Stoiculescu a ajuns de la 3
ani, la 4 ani ºi 6 luni de închisoare,
Dãnuþ Tudor – de la 4 la 7 ani de
închisoare, ªtefan Dincã (achitat

pe fond) a primit 3 ani de închisoare, Adrian Moþog – de la 5, a
ajuns la 7 ani de închisoare, Marin
Mihai a primit 4 ani de închisoare,
Mihail Stoiculescu a ajuns de la 2,
la 4 ani de închisoare, Adrian Alecsandru de la 3, la 4 ani ºi 6 luni
închisoare, Eugenia Radu de la 3,
la 5 ani de închisoare, iar jandarmul Ioan Cosma ºi Ene Mozoc au
primit ºi ei tot câte 4 ani de închisoare. Cu toþii au declarat deja recurs, care se va judeca la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Arestat pentru cã ºi-a trimis nepotul la furat Arestat pentru cã a scos
Un tânãr de etnie romã, în vârstã de 22
de ani, din Craiova a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, ieri dupã-amiazã, în
baza deciziei Judecãtoriei Craiova, sub
acuzaþia de participaþie improprie la comiDupã cum au comunicat reprezentanþii IPJ Dolj, din cercetãrile efectuate de poliþiºtii Secþiei 1 Craiova, ca urmare a plângerii depuse de o craioveancã, pe
17 aprilie a.c., când un minor i-a
smuls lãnþiºorul din aur de la gât,
în timp ce mergea pe strada
„Horezu”, s-a stabilit cã Bombonel Zanfir, de 22 de ani, ºi Prinþesa D., de 17 ani,
ambii din Craiova,
l-au determinat pe
Gheorghe P., în
vârstã de 12 ani,
nepotul lui Bombonel, sã fure lãnþiºorul de la gâtul
Silviei Barbu.
„Materialul probatoriu administrat
în cauzã a fost analizat cu procurorul
care supravegheazã
urmãrirea penalã la
nivelul secþiei ºi s-a

terea infracþiunii de tâlhãrie. Acesta, împreunã cu o tânãrã de 17 ani, de aceeaºi
etnie, au trimis un minor de 12 ani, nepotul bãrbatului, sã smulgã de la gât lãnþiºor
unei femei.

concluzionat cã sunt întrunite elementele constitutive ale infracþiunii de tâlhãrie. În baza materialului
de urmãrire penalã administrat în
cauzã s-a dispus începerea urmãririi penale împotriva craioveanului de 22 de ani ºi a tinerei de 17
ani pentru participaþie improprie la
comiterea infracþiunii de tâlhãrie,
în timp ce minorul de 12 ani a fost

internat la Centrul de Primiri în
Regim de Urgenþã a minorilor Rãºinari, ce aparþine de DGASPC
Dolj”, ne-a declarat comisar-ºef
Adrian Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Oamenii legii au precizat cã
faþã de Prinþesa D. nu poate fi
luatã nici o mãsurã privativã de
libertate, întrucât are în îngrijire
un nou-nãscut.
Bombonel Zanfir
a fost reþinut pe 24
de ore, iar ieri
dupã-amiazã a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova, care a
dispus arestarea
preventivã pentru
29 de zile a acestuia, cercetãrile fiind
continuate de cãtre
poliþiºti în vederea
documentãrii întregii activitãþi infracþionale.

„la produs” douã minore
Un doljean de 28 de ani
a fost arestat preventiv joi
searã, în baza mandatului emis de Tribunalul
Dolj, pentru trafic de minori. Acesta este acuzat
cã a exploatat sexual
douã minore, iar la percheziþia efectuatã la locuinþa sa din satul Palilula, comuna Bucovãþ, oamenii legii au gãsit ºi douã
grame de canabis.
Poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, împreunã cu
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, au organizat o
acþiune pe linia combaterii traficului de persoane. În cadrul acestor
activitãþi, joi dimineaþa a fost reþinut Marius Fabian Andrei, de 28
de ani, din satul Palilula, comuna
Bucovãþ. Acesta este acuzat de
oamenii legii cã, în perioada aprilie
– noiembrie 2012, a racolat douã
tinere, ambele minore, din Dolj, pe
care le-a obligat la practicarea
prostituþiei în folosul sãu.

Tinerele erau exploatate sexual
în zona adiacentã Craiovei. Dupã
ce l-au reþinut, oamenii legii au fãcut o percheziþie la domiciliul sãu,
de unde i-au ridicat mai multe documente ºi înscrisuri, autoturismul,
dar ºi 2 grame de rezinã de canabis. Joi searã Andrei a fost prezentat Tribunalului Dolj cu propunere
de arestare preventivã, instanþa admiþând propunerea procurorilor
DIICOT Craiova ºi dispunând emiterea de mandat pe 29 de zile pe
numele bãrbatului, pentru comiterea infracþiunii de trafic de minori.
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Doljul
Doljul pe
pe scurt,
scurt, foarte
foarte pe
pe scurt
scurt
Vremea bunã din ultima sãptãmânã le-a permis doljenilor sã porneascã în forþã campania
agricolã de primãvarã. Câteva mii de hectare
au fost cultivate în doar câteva zile cu porumb,
floarea-soarelui, plante furajere ºi legume. Pe
lângã îndeletnicirile agricole, în alte comune,
autoritãþile locale au demarat campanii de
împãdurire, în zonele cu teren degradat. Tot în
aceastã perioadã primãriile sunt preocupate de
realizarea unor lucrãri edilitare cum ar fi refacerea drumurilor, dar ºi introducerea reþelelor
de apã ºi canalizare.

Lunar, un TIR cu coºuri
20.000 de dafini vor fi plantaþi
împletite pleacã de la Mârºani
la Valea Stanciului
Patru hectare de teren aparþinând comunei Valea Stanciului vor fi împãdurite pânã la
sfârºitul lunii. Acþiunea a început în forþã
sãptãmâna aceasta ºi se va încheia pe 30
aprilie a.c., peste 50 de persoane lucrând
zilnic în cadrul proiectului de împãdurire. Cele

patru hectare vor fi populate cu peste 20.000
de dafini sãlbatici, iniþiativa autoritãþilor locale fiind motivatã de faptul cã în zonã terenul este degradat, existând oricând posibilitatea de a se produce alunecãri.
«Campania pe care am început-o ieri (n.r.
– joi) ºi o vom desfãºura pânã pe data de
30 aprilie am intitulat-o „NOUÃ NE PASÃ”.
Investiþia nu a fost fãcutã pe banii Primãriei, ci prin intermediul reprezentanþilor Asociaþiei Producãtorilor Agricoli Dolj care au
sponsorizat acþiunea. Este prima campanie de acest gen care are loc la noi în localitate», a declarat Ion Gîngioveanu, primarul comunei Valea Stanciului.
Primarul localitãþii a anunþat cã în toamna acestui an va mai fi demaratã o acþiune
de împãdurire, mult mai amplã, de data
aceasta urmând sã fie plantaþi arbori pe o
suprafaþã de 26 de hectare de teren.

Dincolo de îndeletnicirile agricole specifice zonei, la Mârºani autoritãþile, dar ºi localnicii, s-au orientat ºi cãtre alte activitãþi
economice. Spre exemplu, fosta uscãtorie
de tutun a statului a fost reamenajatã, pãs-

trându-ºi însã domeniul de activitate. Închiriatã unei societãþi comerciale, aceasta asigurã loc de muncã pentru 30 de persoane,
majoritatea femei. În plus, mai mulþi localnici ºi-au manifestat intenþia de a deschide
la Mârºani, în viitorul apropiat, un atelier de
marochinãrie ºi unul de croitorie. Tot în comunã, o societate din Sãlaj ºi-a deschis o
secþie de împletituri din plutã.
„Fac mai multe tipuri de coºuleþe pentru
fructe, legume ºi flori care merg la export.
Se lucreazã intensiv. Lunar pleacã câte un
TIR cu marfã din Mârºani. Oamenii au început ºi muncile agricole, pentru cã vremea
le permite acest lucru. Deja se pregãtesc terenurile pentru porumb. Tot în aceastã perioadã, oamenii se îngrijesc de cartoful timpuriu, în Mârºani cultivându-se 500 hectare”, a declarat Constantin Ghencioiu, primarul comunei Mârºani.

Brãdeºti: Rãsadurile de tomate,
Primarul comunei Cãlãraºi:
ardei ºi vinete vor fi pe piaþã într-o sãptãmânã
„Suntem în plinã
campanie agricolã”
Comuna Cãlãraºi se aflã în plinã campanie agricolã de primãvarã. Floarea-soarelui a fost deja semãnatã, pe aproximativ 200-300
de hectare. În aceste zile se munceºte intens ºi la semãnarea porumbului, care la Cãlãraºi se întinde pe o suprafaþã de 800 de
hectare anual. Pepenii verzi au început sã fie puºi în tunel ºi, potri-

vit estimãrilor, se va ajunge la
1.000 de hectare cultivate.
„Suntem în plinã campanie agricolã. Se lucreazã pe toate fronturile. S-a semãnat deja floarea-soarelui, pe aproximativ 200-300 ha,
ºi plantele furajere – lucernã, ovãz.
Tomatele la solar s-au prins ºi ele
ºi au început sã facã floare. Se lucreazã la tãierea viilor ºi la sãpat.
Se munceºte în comuna Cãlãraºi, pentru cã
avem oameni vrednici.
Cu livrarea produselor
stãm mai rãu noi. S-a tot
promis un depozit pentru fructe ºi legume în
zona noastrã, dar acum
nimeni nu se mai intereseazã de acest lucru. Am
trimis zeci de memorii
cãtre toate instituþiile statului, dar degeaba. Ne
descurcãm aºa cum putem, important este sã
ne facem treaba bine”,
a precizat Vergicã ªovãilã, primarul comunei
Cãlãraºi.

La Brãdeºti pentru mulþi dintre localnici agricultura reprezintã singura
sursã de venit. Nici cei care au un
loc de muncã nu au renunþat însã la
aceastã ocupaþie ºi în aceastã perioadã sunt preocupaþi cu efectuarea lucrãrilor agricole de primãvarã. De altfel, dupã cum bine se ºtie, o cantitate
importantã din legumele cultivate în
zonã ajung pe multe din pieþele din
þarã ºi sunt foarte apreciate. Cele mai
multe terenuri cultivate sunt în satul
Rãcarii de Jos.
„Cred cã într-o sãptãmânã rãsa-

durile de tomate, ardei ºi vinete din Brãdeºti vor fi pe piaþã.
Sunt mândru de oamenii din
comunã, care nu se dau înapoi de la muncã ºi an de an îºi
lucreazã terenurile. Nici noi la
Primãria Brãdeºti nu stãm degeaba ºi în perioada urmãtoare vom începe asfaltarea a 15
km de drum ºi vom introduce
canalizare pe 9 kilometri pe un
proiect din fonduri europene
pe Mãsura 1.2.5. Nu avem timp sã
ne plângem de ceva, pentru cã tre-

buie sã muncim”, a spus Ionel Rãcãreanu, primarul comunei Brãdeºti.

Iºalniþa: Blocul de locuinþe sociale
va fi dat în folosinþã la varã
La Iºalniþa au fost demarate lucrãrile de modernizare a drumurilor
din comunã, autoritãþile anunþând totodatã cã, în perioada urmãtoare, sperã sã înceapã ºi a doua etapã de introducere a canalizãrii, un proiect
foarte important pentru comunitatea
localã. În plus, se vor finaliza lucrãrile de alimentare cu gaze ºi de introducere a reþelei electrice la blocul de
locuinþe sociale.
„Trebuie sã finalizãm cât mai re-

pede lucrãrile, pentru cã ne dorim sã
îl dãm în folosinþã pânã la mijlocul
acestui an, în iunie sau iulie cel târziu.
Am finalizat bugetul comunei Iºalniþa
pe anul 2013. Am avut arierate pe anul
2012, în valoare totalã de 12 miliarde
de lei, ºi ne bucurãm sã anunþãm cã
cele mai multe dintre datorii au fost
plãtite. Sperãm cã anul 2013 sã fie
unul bun ºi sã realizãm tot ceea ce
ne-am propus”, a declarat Ovidiu
Flori, primarul comunei Iºalniþa.
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Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu:

„Este timpul ca Uniunea
Europeanã sã aibã propriul
sau sistem de navigaþie civilã”
Noul sistem ar putea fi extins la o gamã largã de servicii noi în domenii precum siguranþã rutierã, rezervãri online, apeluri de urgenþã, planificarea terenurilor în agriculturã ºi protecþia mediului. „Este timpul ca Uniunea Eu7% din PIB-ul european – 27
depinde deja de sistemul de navigaþie prin satelit, în cele mai
multe cazuri de tehnologia americanã GPS din domeniul militar. Raportorul a subliniat cã
rolul Parlamentului a fost crucial pentru a face acest sistem
de navigaþie vizibil în viaþa de zi
cu zi a cetãþenilor. De asemenea, raportorul a insistat pentru
a face posibile investiþiile în dezvoltarea de aplicaþii ºi pentru
eºalonarea bugetului alocat pe
diferite segmente de proiect,
aspect care va fi esenþial pentru limitarea costurilor ºi pentru
o mai bunã gestionare a fondurilor. Ambele sisteme permit

ropeanã sã aibã propriul sãu sistem de navigaþie civilã, pentru a evita astfel sã depindã
de sistemele de navigaþie ale unor þãri terþe”,
a declarat Marian-Jean Marinescu, deputatul care a condus negocierile cu Consiliul.

crearea unui numãr impresionant de noi aplicaþii de navigaþie prin satelit, care pot spori siguranþa, eficienþa ºi fiabilitatea
activitãþilor din domenii precum,
aviaþia, agricultura, sectorul maritim ºi rutier, de aceea reprezintã un vast potenþial pentru
industrie ºi noi locuri de muncã
în Europa.

„În 2014, cetãþenii europeni
vor beneficia de primele
servicii de navigaþie”
Sistemul Galileo
ar putea fi utilizat
în ceea ce priveºte siguranþa rutie-

rã, colectarea taxelor, managementul parcãrilor, managementul flotei, apelurile de urgenþã, localizarea ºi urmãrirea bunurilor,
rezervãrile online, siguranþa navigaþiei, tahografele digitale,
transportul animalelor, planificarea utilizãrii durabile a terenurilor în agriculturã, gestionarea resurselor ºi protecþia mediului pentru a uºura viaþa cetãþenilor ºi a
permite creºterea economicã.
„UE trebuie sã propage informaþiile despre sistemul european de
navigaþie prin satelit ºi sã propu-

nã un set de stimulente pentru
toþi utilizatorii, cu scopul de a utiliza tehnologiile existente puse la
dispoziþie de Galileo ºi EGNOS.
Patru sateliþi au fost lansaþi
pânã acum ºi pânã la sfârºitul
anului 2014, alþi 18 sateliþi sunt
programaþi pentru a fi lansaþi.
În 2014 cetãþenii europeni vor
beneficia de primele servicii de
navigaþie. Obiectivul programului Galileo este de a realiza o infrastructurã de 30 sateliþi pana
in 2018”, a declarat MarianJean Marinescu.

60 de dosare referitoare
la politicile UE
Acest acord este cu atât mai

„Semnele de avertizare sunt
puse sã te protejeze!”
Ministerul Apãrãrii Naþionale, în
colaborare cu autoritãþile publice locale, deruleazã pânã vineri, 26 aprilie, „Campania de informare a
populaþiei cu privire la conºtientizarea riscurilor pãtrunderii neautorizate în poligoanele aparþinând
Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi
în zonele militare restricþionate”.
Desfãºuratã sub sloganul „Semnele de avertizare sunt puse sã te protejeze!”, campania îºi propune sã
conºtientizeze cetãþenii cu privire la
riscurile la care se expun prin nerespectarea mãsurilor de siguranþã
pe timpul pãtrunderii neautorizate în
poligoanele aparþinând M.Ap.N. ºi
în zonele militare restricþionate.
Campania prezintã douã compo-

nente: una de informare publicã, derulatã prin intermediul mass-media
locale ºi care constã în transmiterea unor mesaje audio ºi video de
interes public ºi cea de-a doua, de
relaþii cu comunitatea, care are la
bazã întâlniri ale militarilor cu
membri ai comunitãþilor locale ºi
prezentarea detaliatã a riscurilor la
care se expun prin nerespectarea
mãsurilor de siguranþã pe timpul
pãtrunderii neautorizate în poligoanele aparþinând M.Ap.N. ºi în zonele militare restricþionate.
În acest sens ieri, între orele 10.30
– 12.30, o echipã formatã din ofiþeri
din garnizoana Craiova se va întâlni
cu elevii ªcolii cu clasele I-VIII din
localitatea Podari, judeþul Dolj. Reprezentanþii Garnizoanei Craiova vor face
elevilor o prezentare
detaliatã a riscurilor la
care se expun prin nerespectarea mãsurilor
de siguranþã pe timpul
pãtrunderii neautorizate în poligonul de tragere aflat la intrarea în
localitatea Podari.
MARGA BULUGEAN

important cu cât acesta este primul dosar legislativ finalizat în conformitate cu noul regulament privind Cadrul Financiar Multianual,
deschizând calea pentru alte aproximativ 60 de dosare referitoare
la politicile UE planificate pentru
perioada 2014-2020. „Am avut
ºansa unei bune colaborãri cu Comisia, Consiliul ºi raportorii celorlalte grupuri politice din Parlamentul European”, a adãugat deputatul european. Acordul provizoriu
poate fi în cele din urmã aprobat
de Parlament numai dupã ce se
va ajunge la o concluzie privind
cadrul bugetar (cadrul financiar
multianual,CFM).
MARGA BULUGEAN

Încãtuºaþi pentru furturi de componente de vagoane
În baza probelor strânse de poliþiºtii de la
Secþiei Regionale Poliþie Transporturi (SRPT)
Craiova ca urmare a descinderilor fãcute joi,
douã persoane au fost reþinute, iar ieri au fost
arestate preventiv pe 29 de zile, pentru furt
Reamintim cã, joi dimineaþã,
poliþiºtii Secþiei Regionale Poliþie
Transporturi (SRPT) Craiova au
fãcut ºapte percheziþii la persoane suspectate de furturi de distribuitoare
de aer de la vagoane
de marfã. Potrivit
oamenilor legii, era
vorba despre un
grup format din opt
persoane, cu vârste
cuprinse între 24 ºi
40 de ani, ºase din
Craiova, una din Bãileºti ºi una din comuna Crasna, judeþul Gorj, care, în cursul anului 2012 ºi începutul anului 2013,
au sustras de la vagoane de marfã din
toate judeþele aflate
în competenþa SRPT Craiova
(Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinþi, Teleorman) peste 100 de distribuitoare de aer, prejudiciul ca-

calificat în formã continuatã. Unul dintre cei
doi bãrbaþi a mai fost condamnat la 10 ani de
închisoare tot pentru furt de distribuitoare de
la vagoane, fiind eliberat în august 2012, cu
un rest de pedeapsã de 3 ani ºi 10 luni.

uzat Societãþii Naþionale Transport Feroviar de Marfã ridicânduse la aproximativ 800.000 de lei.
Mai multe persoane au fost ri-

dicate pentru audieri, la una din
percheziþii fiind descoperite ºi recuperate patru distribuitoare furate, în valoare de 32.000 de lei,

iar procurorul de caz a dispus reþinerea a douã persoane. Este
vorba despre Cosmin Albu, de 40
de ani, din Craiova, ºi Filimon
Boboc, de 56 de ani, din
Bucureºti. Cei doi au
fost prezentaþi, ieri
dupã-amiazã, Judecãtoriei Craiova, care le-a
emis mandate de arestare preventivã pentru 29
de zile. Bãrbatul de 40
de ani este recidivist, în
anul 2008 fiind condamnat la 10 ani de închisoare, tot în baza
probelor administrate de
poliþiºtii SRPT Dolj ºi
tot pentru furt de distribuitoare de aer. Cosmin
Albu a fost eliberat condiþionat în august 2012,
cu un rest de pedeapsã
de 3 ani ºi 10 luni. I-a luat mai
puþin de un an sã ajungã înapoi,
în spatele gratiilor.
CARMEN ZUICAN
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D.R.P. la Craiova!
MIRCEA CANŢĂR
MIRCEA CANŢĂR
Onorarea unei invitaţii a Teatrului
Naţional din Craiova de către scriitorul Dumitru Radu Popescu, fost
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din
România până în decembrie 1989,
legat prin ascendenţă de Oltenia,
în principal de judeţul „obârş iei
sale”, Mehedinţi, unde, la Dănceu,
îşi face şcoala primară, dar şi petrece o parte din copilărie, este un
eveniment. Cultural. Un eveniment
chiar mai semeţ decât pare la o
sumară evaluare. Şi poate voi reuşi
să ma fac înţeles. Cât de mare şi,
respectiv, de contestat este D.R.P.
(a semnat unele cărţi cu prescurtarea D. R. Popescu) este o treabă
a criticii literare, care l-a luat în
seamă acordându-i spaţii generoase în toate referinţele. Ce va rămâne din imensa operă (nuvele,
romane, teatru, publicistică, versuri) e prematur de prognozat. A
debutat, ca şi alţi colegi de gene-

raţie, cu nuvele şi de la primul volum „Fuga” (1958) a atras atenţia.
Au urmat „Leul albastru”, „Dor”,
„Duios Anastasia trecea”, „Prea
mici pentru un război aşa de mare”,
publicate în perioada 1965-1969,
simultan cu alte texte. Să nu trecem cu vederea romanul „Vara oltenilor” (1964), o structură narativă c omplicată. În 1969 s coate
volumul „F” – titlu relevant – primul dintr-un ciclu bine primit de
critica literară. După o activitate
prolifică de peste un deceniu reuşeşte să intre în graţiile regimului
comunist, ca şi alţi scriitori, devenind membru supleant al CC al
PCR (1968), apoi deputat MAN
(1975) şi, cu des tulă dificultate,
preşedinte al Uniunii Scriitorilor,
între 1981 ’i 1989. Stabilit la Bucureşti, va prelua în 1982 conducerea revistei „Conteporanul”,
după ce condusese ca redactor-şef
„Tribuna” din Cluj-Napoca. Romanele de maturitate „Vânătoarea

regală”, „Cei doi din dreptul Tebei”, „O bere pentru calul meu”,
„Ploile de dincolo de vreme”, „Viaţa şi opera lui Tiron B”, „Iepurele
şchiop”, „Podul de gheaţă” îl validează ca scriitor cu greutate. Chiar
dacă în funcţiile oficiale va face o
figură onorabilă, etalând „faţă umană”, eschiva îi va fi confundată cu
disciplina şi obedienţa şi nu îi va fi
iertat de confraţi limbajul evaziv,
imprecis şi indecis. „Întreaga sa
operă pare scrisă într-un tren în
mers, a cărui trepidaţie se transmite mâinii ce ţine stiloul” (Alex
Ştefănesc u – „Istoria literaturii
contemporane”, 1941-2000). Scriitor prolific, excesiv de prolific,
prin zeci de căţi şi sute de texte
public ate de-a lungul vremii,
D.R.P. s-a arătat impasibil la înţepăturile critice. În tableta „Nu-i o
floare de Lotus ” din volumul
„Virgule” (Ed. „Dac ia”, 1978),
scria: „Ce mi se mai reproşează?
Simbolurile, ambiguitatea, mu-

Conferinţa bienală „Sistemul juridic
între stabilitate şi reformă”,
organizată de Facultatea de Drept

chia de cuţit unde răul şi binele
îşi pot schimba valenţele electrice, clipa unde iubirea se poate
destrăma în nebunie sau pustiul
poate înverzi, ce mi se mai reproşează? Multe. Dar dacă un scriitor s-ar lua după reproşurile ce i
se aduc ar trebui să pună armele
în cui şi să se apuce de table sau
ţântar”. Fireşte că D.R.P. simula
a nu înţelege ce i se reproşa. Printro vic lenie oltenească. Exc elent
cunoscător al judeţului Mehedinţi,
care l-a revendicat întotdeauna,
D.R.P. are în debutul carierei literare un scucces de public cu scenariul la comedia „Un surâs în
plină vară”, realizat de regizorul
Geo Saizescu, de loc din DrobetaTurnu Severin. Unul dintre cele
mai eficiente filme de propagandă
ale regimului comunist. Colectivizarea era un fapt împlinit, de ea şi
de moarte nu puteai scăpa, rostea
cu emfază Dej, chiaburii fuseseră
lichidaţi, încât nu mai puteau exis-

ta decât rătăciţi sau mai de grabă
utopici, ca Făniţă, care nu înţelegeau mers ul istoriei. Îl înţelegea
D. R.P. ? Şi totuşi, dincolo de o
apropiere de Marin Sorescu, cum
se vorbea în redacţia „Ramuri”,
D.R.P. a intervenit direct pentru
eliberarea din arestul Miliţiei a unui
scriitor craiovean, anchetat pentru
luare de mită, sub justificarea că
„nici un scriitor român nu mai fusese arestat după 23 august 1944”.
Ceea ce suna anacronic. După venirea lui Nicolae Ceauşescu, în
1965, se putea discuta despre aşa
ceva, dar doar cu un an înainte se
goliseră închisorile de intelectuali
de ţinută ai acestei ţări, unii prăpădindu-se la scurtă vreme, cum a
fost Petre Pandrea. Că D.R.P. a
putut să facă bine unui scriitor craiovean, şi nu a ezitat, dintr-o peltea sentimentală înecată în rugăminţi adiacente, trebuie ştiut. Nu e
puţin lucru. Într-o lume cu nimic
mai brează decât cea de azi.

Preselecţii pentru
„Tabăra de Film”

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova, în parteneriat cu Institutul de Cercetări “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat al Facultăţii de
Drept şi Ştiinţe Administrative vor organiza în zilele de 26 ’i 27 aprilie Conferinţa
bienală cu tema „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”.
Conferinţa bienală este o manifestare ştiinţifică de tradiţie, la care participă cadre didactice de la cele mai importante facultăţi
de drept din străinătate, din cadrul unor universităţi de prestigiu (Universitatea Saarland
din Saarbrucken, Germania, Universitatea
Bourgogne, Dijon, Universitatea Lille 2, Universitatea Franche-Comté, Universitatea
Toulon, Universitatea din Lyon, Franţa, Universitatea din Fribourg, Elveţia, Queen Mary
University, Londra, Universitatea din Pecs
Ungaria, Universitatea Brno Cehia, Universitatea din Salonic, Grecia, University of
National And World Economy, Sofia, Bulgaria), precum şi profesionişti din domeniul
dreptului din toate profesiile juridice.
În cadrul evenimentului va avea loc şi
festivitatea de acordare a titlului de Doctor

Honoris Causa prof. univ. dr. Nicolas Queloz, de la Universitatea din Fribourg, Elveţia, personalitate marcantă a lumii ştiinţifice
juridice, specialist în drept penal, criminologie şi politici penale.
Cu acest prilej va fi inaugurat ofic ial noul
sediu al Facultăţii de Drept ’i Ştiinţe Adminis trative, realizat printr-un proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul
Programul Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de
intervenţie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preunivers itare, univers itare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

ALINA DRĂGHICI

Tinerii talentaţi din Craiova cu vârste cuprinse între 9 şi 18 ani sunt aşteptaţi să participe la preselecţiile celei de-a III-a ediţii a
proiectului “Tabăra de Film”. În acest an,
organizatorii şi-au propus ca în cadrul unei
caravane desfăşurate în principalele oraşe să
descopere şi să selecteze copii şi tineri cu
talente deosebite.
Preselecţia presupune trei probe: de dicţie (diferite grade de dificultate în funcţie de
vârstă), de improvizaţii pe teme date (participanţii trebuie să dezvolte o poveste pornind de la două cuvinte cheie date de juriu)
şi de talent (la alegere dans, muzică, actorie). Proiectul se adresează în principal tinerilor care au ca pasiune cinematografia, oferindu-le acestora şansa de a-şi testa propriile limite, de a-şi descoperi noi pasiuni coneÎn cadrul e diţie i de anul tre cut a
“Tabe re i de Film”, copiii au realizat filmul “Şcoala de vară”, care
va rula în cinematografe începând
cu 26 aprilie a.c.

În Craiova pre se le cţiile s e vor
de sfăş ura duminică 21 aprilie , în
inte rvalul orar 10. 00-18.00, la Palatul Copiilor s ituat în strada „Simion Bărnuţiu” nr. 20. Nu se pe rce p taxe de participare
xe sau de a-şi fructifica talentul.
“Tabăra de Film” se desfă’oară în trei etape, prima fiind cea a preselecţiilor care au
loc în zece oraşe la nivel naţional. Etapele de
instruire şi turnare a filmului se vor realiza
în timpul “Taberei de Film”, care se va desfăşura la Moeciu, în perioada 15 iulie – 15 august 2013 şi la care vor participa copiii selectaţi şi o echipă alcătuită din 50 de profesionişti. În “Tabăra de Film”, copiii vor participa
la cursuri de actorie, de dicţie, de mişcare
scenica, introducere în arta teatrului. Pe lângă cursuri şi filmări, ace’tia vor lua lecţii de
coregrafie, canto şi diverse activităţi recreative pline de distracţie şi bună dispoziţie!

ALINA DRĂGHICI
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Festivalul
Naţional
„Gala
Micilor
Artişti”,
la Craiova
Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Club
„Arti”, Ins pec toratul
Şc olar J udeţean Dolj,
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Dolj
organizează astăzi, 20
aprilie, de la ora 15.00,
la Liceul de Arte „Marin Sorescu”, şi mâine, 21 aprilie, începând
cu ora 14.00, la Liceul Energetic, Festivalul Naţional „Gala Micilor Artişti”. Manifestarea se adresează copiilor şi tinerilor cu vârste
cuprinse între 4 şi 18 ani şi are ca scop descoperirea de noi talente
şi promovarea acestora la nivel naţional şi internaţional. Pe parcursul celor două zile vor avea loc mai multe concursuri pluridisciplinare pe diverse teme artistice: muzică (uşoară, populară, grup
vocal), dans (modern,hip-hop, latino, caracter, popular), desen,
modeling , teatru (poezie, monolog, scenetă). Premierea va avea
loc în data de 9 mai, la Teatrul Liric „Elena Teodorini”.

Simpozion interjudeţean
despre Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena
Colegiul Naţional
„Ştefan Velovan” din
Craiova găzduieşte astăzi, 20 aprilie, începând
cu ora 10.00, luc rările
simpozionului interjudeţean cu tema „Libertate
şi voinţă în manifestarea credinţei – Sfinţii
Împăraţi Constantin şi
Elena”. Vor participa profesorii de Religie şi cadre didactice de la
alte specializări, din judeţele Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt şi Mehedinţi.
După cum a precizat părintele profesor Gheorghe Pîrva, inspector
la disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj,
manifestarea se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar şi cuprinde două secţiuni – „Comunicări ştiinţifice”
şi „Cateheze şi proiecte de lecţie” –, lucrările susţinute urmând să
fie publicate în revista „Educatio” a profesorilor de religie din Arhiepiscopia Craiovei. Simpozionul este organizat de Mitropolia Olteniei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Casa Corpului Didactic
Dolj şi Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”.

„În lumea
operetei”:
„Marea Ducesă de
Gerolstein” ,
de Offenbach
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman” vă invită astăzi, 20 aprilie, ora 11.00, „În lumea operetei”.
În Sala „Marin Sorescu” a instituţiei,
şi în prezentarea prof. Maria Barbărasă, es te difuzat s pectac olul de
operetă „Marea Ducesă de Gerolstein”, pe muzica lui Jacques Offenbach şi un libret de Henri Meilhac şi
Ludovic Halevy. Spectacolul a fost prezentat în anul 2004 la Teatrul Muzical din Paris-Chatelet, în regia lui Laurent Pelly şi François Roussillon şi sub bagheta dirijorală a lui Marc Minkowski. În
distribuţie: Felicity Lott, Sandrine Piau, Yann Beuron, François Le
Roux ş.a. Premiera operetei „Marea Ducesă de Gerolstein” a
avut loc la Theatre des Varietes din Paris, la 12 aprilie 1867, iar
acţiunea se petrece la începutul secolului al XVIII-lea, în tabăra
armatei din Gerolstein. Considerat întemeietorul operetei moderne ca gen de sine stătător al teatrului muzical, Jacques Offenbach
a compus peste o sută de asemenea lucrări – „Orfeu în Infern”,
„Frumoasa Elena”, „Barbă Albastră”, „Viaţa pariziană”, „Pericola” –, ca şi opera „Povestirile lui Hoffman”, muzică de scenă,
piese pentru violoncel etc.

cultură
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Pagină realizată de MAGDA BRATU

Prichindeii îşi pot aduce personajul preferat
în „Regatul copilăriei” de la Teatrul „Colibri”
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” prezintă astăzi,
20 aprilie, de la ora 12.00, pe
scena Teatrului Liric „Elena Teodorini”, una dintre cele mai
frumoase poveş ti româneş ti:
„Harap Alb”. Adaptarea textului lui Ion Creangă este semnată de Nela Stroescu.
Regia spectacolului este realizată de Liviu Steciuc (asistent: Mircea Surdu), scenografia – de Eustaţiu Gregorian, iar
muzica este compusă de Marius Dragomir. Din distribuţie fac parte Mugur Prisăcaru, Oana Stancu, Emanuel Popescu, Rodica Prisăcaru, Ionica Dobrescu, Iulia Cârstea, Ilie Turcu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari, Cosmin Dolea, Mihai BrumăUzeanu (voce), Mircea Surdu (voce).

Tot astăzi, la Teatrul
„Colibri” demarează proiectul „Regatul copilăriei
–P ersonajul preferat”.
«Copiii prezenţi la teatru
primesc cartoane personalizate pe care vor desena
personaje, sc ene, situaţii
din spectacolul vizionat şi
pe care le vor aduce la viitoarea reprezentaţie (în fiecare sâmbătă, începând cu
ora 11.00, la Teatrul Liric)
sau, de luni până vineri,
între orele 8.00 şi 16.00, la sediul nostru din strada
„Împăratul Traian” nr. 28-30. Vom colecţiona desenele
copiilor până pe 25 mai, apoi vom pregăti expoziţia al
cărei vernisaj va avea loc pe 1 iunie», a precizat
Adriana Teodorescu, managerul teatrului.

Ziua Internaţională a Pământului,
sărbătorită la Muzeul Olteniei
Populaţia Terrei se pregăteşte să celebreze zilele de 22 aprilie –
declarată de ONU Ziua Internaţională a Pământului şi 22 mai –
Ziua Mondială a Biodiversităţii. Manifestări speciale dedicate celor
două evenimente sunt organizate în numeroase localităţi din 175
de ţări, în jurul ideii de a proteja mediul înconjurător, de a construi
o lume mai bună, mai curată şi mai verde. În Craiova, Universitatea, Muzeul Olteniei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor derula, în perioada 22 aprilie – 22 mai, o serie de activităţi prin care
îşi propun să promoveze spiritul civic şi comportamentul ecologic.
Eveniment-simbol al responsabilităţii civice în protecţia mediului,
Ziua Mondială a Pământului a
fost iniţiată în 1970, de senatorul
american Gaylor Nelson, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe
care îl arăta faţă de
mediu. Primul an a antrenat într-o acţiune de
plantare de arbori şi curăţenie a mediului înconjurător 20 de milioane de cetăţeni americani, în majoritate tineri şi foarte tineri.
După două decenii, în
1990, evenimentul a
devenit internaţional,
fiind sărbătorit în fiecare an în aproape toate
ţările lumii, inclusiv în România.
La Craiova, festivitatea de deschidere a manifestărilor va avea loc
luni, 22 aprilie, ora 14.30, la Secţia
de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei (strada „Popa Şapcă” nr. 8),
în prezenţa reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dolj, Primăriei, ai altor instituţii şi autorităţi locale implicate în gestionarea problemelor
de mediu din regiune. În aceeaşi zi

vor avea loc vernisajul expoziţiei
„ECOART” – ediţia a II-a, ce cuprinde obiecte de artă realizate din
materiale reciclabile, vizitarea expoziţiei permanente „Universul şi sis-

temul nostru solar” şi sesiunea de
comunicări „Pentru un mediu mai
curat”, la care şi-au anunţat participarea studenţi de la Universitatea
din Craiova, cadre didactice, elevi.
Programul mai cuprinde o lecţie
pentru iniţierea în astronomie şi radioastronomie susţinută în cadrul
Planetariului de la Muzeul Olteniei,
cu conectare la radiotelescopul Universităţii din Craiova (luni, 29 apri-

Şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, prin Secţia audio-video şi American Corner Craiova, va marca Ziua Internaţională a
Pământului, luni, 22 aprilie. La ora
10.00, copii de la grupa mare, „Fluturaşii”, a Grădiniţei „Ethos” vor prezenta un program artistic intitulat
„Lăsaţi Terra să trăiască”, însoţit de
o expoziţie de colaje şi desene sub
acelaşi generic. La ora 12.00, elevii
claselor a IX-a C şi a X-a F de la
Colegiul Naţional „Carol I” implicaţi
în proiectul American Corner Craiova „Împreună pentru un mediu mai
curat” vor participa la o prezentare
intitulată „Salvarea biodiversităţii prin
conservarea habitatului natural al
animalelor. Rezervaţiile naturale”.
Cu acest prilej, tinerii vor afla lucruri
interesante despre parcurile naţionale
din SUA – printre primele rezervaţii
naturale constituite în lume.
lie, ora 15.00), o masă rotundă şi o
sesiune de comunicări pe teme de
educaţie ecologică organizate de
Asociaţia Fizicienilor Craioveni (vineri, 10 mai, ora 13.30), gala filmului de educaţie ecologică „Earth
Day” (vineri, 17 mai, ora 13.30), o
sesiune de comunicări ştiinţifice pe
teme de mediu şi o serată culturală
dedicată Zilei Mondiale a Biodiversităţii (miercuri, 22 mai, ora 19.00).
Grupurile de elevi, studenţi, cadre didactice şi alţi invitaţi la manifestările cuprinse în program vor
beneficia de acces gratuit pentru vizitarea muzeului, după cum au precizat reprezentanţii instituţiei.

Concurs cu premii pentru iubitorii muzicii clasice
Cu prilejul împlinirii a 66 de ani
de la înfiinţare, Filarmonica „Oltenia” organizează, în perioada 17-24
aprilie, „Zilele muzicale aniversare” – program de manifestări culturale ce cuprinde concerte şi recitaluri, dar şi alte manifestări pentru publicul larg. Între acestea se înscrie şi
concursul cu premii dedicat familiilor de iubitori ai muzicii clasice „Să
(re)descoperim Filarmonica în CHEIA FAmilia”, care se va desfăşura
mâine, 21 aprilie, de la ora 11.00. De
asemenea, luni, 22 aprilie, ora 12.00,
în Sala „Filip Lazăr” a instituţiei va

avea loc o întâlnire a reprezentanţilor Filarmonicii „Oltenia” cu iubitorii de muzică clasică. Marţi, 23 aprilie, ora
19.00, elevii Liceului de Arte
„Marin Sorescu” vor putea intra în dialog cu maeştrii Liviu
Prunaru (vioară) şi Mihai Ungureanu (pian), cei doi muzicieni urmând a susţine un recital extraordinar miercuri, 24
aprilie, ora 19.00. La data de
17 aprilie 1947, Camera Deputaţilor a adoptat şi Regele Mihai I a promulgat Legea nr. 131, prin care a

luat fiinţă Orchestra Filarmonică
„Oltenia”, iar în ziua de 18 aprilie
avea loc concertul inaugural.
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Italia: Centru-stânga îl propune
pe Romano Prodi la preºedinþie
Dupã douã tururi anterioare în Parlamentul italian, desfãºurate joi, nu sa reuºit alegerea unui preºedinte, augmentându-se suspansul asupra numelui celui chemat sã deblocheze o crizã
politicã. Dupã ce, în primul tur, ex-sindicalistul Franco Marini – susþinut atât
de centru-stânga, cât ºi de dreapta - a
obþinut un scor de 521 de voturi, mai
aproape de majoritatea de 2/3 necesarã (672 de voturi din totalul de 1.007),
turul doi a permis mãsurarea ºanselor
de cãtre constituþionalistul Stefano

Rodota (candidatul Miºcãrii 5 Stele),
care n-a reuºit însã decât 230 de voturi, în timp ce Marini a primit numai...15. Mai multe scenarii sunt posibile în cazul unui nou acord între centru-stânga ºi dreapta ºi în discuþie au
intrat ex-comisarul european Emma
Bonino, dar ºi fostul preºedinte al
Comisiei Europene, Romano Prodi
(foto). Deocamdatã, Pier Luigi Bersani,
liderul Partidului Democrat (PD, stânga) a invitat la calm, fãcând apel la
numeroºii „tineri turci” ai partidului

Venezuela: Vor fi verificate
toate urnele de vot de la
alegerile prezidenþiale
Autoritatea electoralã din Venezuela a anunþat cã va verifica toate urnele folosite în alegerile prezidenþiale
de duminicã, 14 aprilie a.c., dupã victoria lui Nicolas Maduro, contestatã
de opoziþie. „Am convenit, prin respectarea normelor electorale, sã extindem verificãrile” la urnele care nu au
fost încã inspectate, a declarat preºedintele Consiliului Naþional Electoral
(CNE), Tibisay Lucena, în cadrul unei
conferinþe de presã. Liderul opoziþiei
venezuelene, Henrique Capriles, a
anunþat cã acceptã aceastã propunere. „Echipa de campanie a opoziþiei

acceptã ce a anunþat CNE þãrii”, a declarat guvernatorul statului Miranda
(nord) în cadrul unei conferinþe de
presã, asigurând cã aceastã verificare
va permite sã se „demonstreze adevãrul”. „Vreau ca astãzi sã felicit poporul nostru, deoarece a fost o luptã a
tuturor venezuelenilor ºi venezuelenelor”, a declarat Capriles, care a cerut o renumãrare a voturilor încã din
seara scrutinului. Pânã în prezent, au
fost verificate 54% din urne, iar preºedintele CNE a declarat cã se va „realiza (n.r. - acum) un audit al celor 46%
de urne” rãmase neverificate.

sãu ºi la fostul adversar de la alegerile
primare, dinamicul primar al Florenþei,
Matteo Renzi. „Noua fazã” evocatã
de Bersani îl vizeazã pe Romano Prodi,
numai cã acesta are o proastã relaþie
cu Il Cavaliere, patronul partidului
Poporul Libertãþii (PdL). Auzirea numelui lui Prodi a provocat furia dreptei, acesta fiind unicul lider al stângii
care l-a înfrânt pe Silvio Berlusconi în
douã rânduri, în cadrul unor alegeri
legislative. În plus, Berlusconi considerã cã o eventualã alegere a lui Prodi
în funcþia de preºedinte ar reprezenta
un risc suplimentar pentru el, în contextul în care se confruntã cu numeroase probleme cu justiþia italianã.
„Este o opþiune care divizeazã”, „este
o alegere a rupturii”, „PD a fãcut în 24
de ore totul ºi contrariul, are electrocardiograma complet datã peste cap”,
„opþiunea pentru Prodi este o ranã
pentru milioane de italieni”, sunt doar
câteva dintre reacþiile principalilor lideri din cadrul partidului Poporul Libertãþii (PdL), formaþiunea lui Belusconi. Preºedintelui Giorgio Napolitano, în vârstã de 78 de ani, îi expirã mandatul la 15 mai a.c.. Un al treilea tur de
scrutin s-a desfãºurat ieri dimineaþã,
fãcându-se toate diligenþele posibile
pentru convenirea asupra unui candidat unic, în persoana lui Romano

Prodi, aflat pe lista de 10 personalitãþi
preselectate, care a condus guvernul
între 1996-1998 ºi 2006-2008, dar, din
pãcate, s-soldat cu un nou eºec. Juristul Stefano Rodota (80 de ani) a obþinut cele mai multe voturi, peste 250.
Buletinele albe au fost în numãr de
peste 460. Al patrulea tur de scrutin
urma sã fie organizat ieri searã, acum
nefiind nevoie de o majoritate de 2/3,
ci de o majoritate absolutã (504 voturi). Stânga va fi reprezentatã tot de
Romano Prodi. Pentru Francesco
Marchiano, politolog ºi editorialist pe
site-ul „Huffington Post” Italia, votul
prezidenþial este „unul dintre cele mai
oribile pe care le-a cunoscut Italia
vreodatã” ºi „se deruleazã într-o þarã
fãrã guvern, cu partide incapabile sã
fie de acord pe ceva”. Candidatura lui
Marini fusese rezultatul unui compromis între stânga lui Bersani ºi dreapta
berlusconianã, în speranþa instalãrii
unui guvern care sã aibã majoritatea
în Parlament. Dar acest acord a fost
considerat un pact cu diavolul ºi a
provocat fronda tinerilor din partid ºi,
cum spuneam, a ambiþiosului primar
al Florenþei, Matteo Renzi, care apãrã
candidatura lui Romano Prodi. Directorul jurnalului „La Stampa”, Mario
Calabresi, a catalogat drept „o catastrofã” ceea ce se întâmplã acum.

Manifestaþii împotriva
unei reforme judiciare a
preºedintei Argentinei
Zeci de mii de opozanþi faþã de guvernul preºedintei argentiniene Cristina Kirchner s-au adunat joi seara, la
Buenos Aires, pentru a manifesta împotriva unei reforme judiciare, potrivit AFP. Manifestanþii s-au strâns în
faþa sediului guvernului din capitala
argentinianã, la apelul partidelor de
opoziþie, arborând pancarte pe care
scria: „Suntem cu toþii victime. Justiþia nu trebuie atinsã”. Kirchner încearcã sã aducã în faþa Congresului o reformã a sistemului judiciar care prevede, printre altele, un vot popular
prin care 7 din cei 19 membri ai Consi-

liului Magistraturii sã fie aleºi direct
de cãtre cetãþeni. Acest Consiliu este
însãrcinat, printre altele, cu numirea
ºi transferarea judecãtorilor. Opoziþia
susþine cã reforma propusã vizeazã,
de fapt, controlarea puterii judiciare
prin împiedicarea prezenþei în Consiliu a unor magistraþi independenþi de
puterea executivã. Mai multe cazuri
de corupþie sunt anchetate în prezent
de justiþia argentinianã, în special cel
al accidentului feroviar din 2012, în
care au murit 51 de persoane ºi în care
sunt implicaþi funcþionari ai administraþiei cãilor ferate.

Poliþia a stabilit o legãturã între exploziile de la maratonul din Boston
ºi uciderea unui poliþist la universitatea MTI: un suspect este mort
Focuri de armã ºi explozii s-au auzit ieri pe strãzile din
districtul Watertown, situat la nord de universitatea
Massachusetts Institute of Technology (MIT), din
Boston, unde o persoanã care a împuºcat un poliþist era
urmãritã de poliþie. Mai multe dispozitive explozive ar fi
fost folosite împotriva poliþiei în acest incident, a declarat Dave Procopio, purtãtorul de cuvânt al poliþiei statului Massachusetts, relateazã CNN. NBC News, citând
suse anonime, a anunþat cã mai multe dispozitive explozive ºi o oalã sub presiunea au fost gãsite în incidentul
din Watertown, unde poliþiºtii, puternic înarmaþi, au lansat o amplã operaþiune de cãutare dupã uciderea unui
coleg de-al lor, care asigura securitatea la MIT, cu câteva ora înainte. „Au fost auzite explozii ºi ar putea fi
grenade”, a declarat pentru AFP un locuitor, Adam
Brown. Deºi apãruserã zvonuri pe aceastã temã încã din
seara zilei de joi, abia ieri poliþia americanã a confirmat cã
între cazul poliþistului ucis la MIT ºi exploziile din timpul
maratonului de la Boston, de luni, 15 aprilie a.c., soldate
cu 3 morþi ºi aproape 180 de rãniþi, existã o legãturã, ºi cã
unul din cei doi suspecþi în cazul exploziilor este mort –
fiind rãnit în timpul urmãririi pe strãzile din districtul Watertown, iar ulterior decedând, la spitalul Beth Israel din
Boston, ca urmare a rãnilor suferite. O vastã operaþiune
de cãutare a fost organizatã pentru un al doilea suspect,

despre care se bãnuieºte, de asemenea, cã ar fi implicat
în dublul atentat de luni, relateazã Associated Press.
Acesta a fost identificat drept Djohar A. Þarnaev, 19 ani,
ºi locuia în Cambridge, Massachusetts, informeazã Associated Press. Numele suspectului mort este Tamerlan
Þarnaev, în vârstã de 26 de ani, iar postul NBC News
susþine cã ar fi frate cu cel cãutat de poliþie, ambii provenind din Rusia, dintr-o regiune din apropierea Ceceniei.
Trãiau în SUA de cel puþin un an de zile. Toate trenurile
ºi autobuzele au fost oprite în regiunea Boston, cu scopul de a împiedica suspectul sã fugã, iar autoritãþile
au cerut câtorva sute de mii de locuitori ai mai multor
localitãþi din jurul Watertown sã rãmânã în case.
Unii locuitori au fost evacuaþi, iar cei care au decis
sã rãmânã au fost îndemnaþi sã deschidã uºa doar
poliþiei. În timp ce forþele de ordine continuau cãutãrile, mai multe explozii au fost auzite într-o clãdire din
Boston înconjuratã de poliþie, informeazã Fox News.
Cu douã ore înainte, joi searã, bãrbatul ucis de forþele de ordine a împuºcat un ofiþer de poliþie la MIT,
dupã cum au anunþat canalele de televiziune locale,
preluate de AFP. Potrivit procurorului districtului
Middlesex, Michael Pelgro, poliþistul, grav rãnit, a
fost transportat la spital, unde a fost constatat decesul. Nu existã nici o altã victimã, a precizat Pelgro

într-un comunicat. MIT a indicat pe site-ul sãu Internet
cã situaþia este „extrem de periculoasã” ºia cerut studenþilor sã nu iasã din universitate, precizând cã o clãdire a campusului este încercuitã de forþele de ordine.
„Rãmâneþi în afara zonei pânã la noi ordine. Nu se ºtie
dacã sunt victime”, era postat pe site-ul MIT. Imediat, o
urmãrire a fost lansatã pentru gãsirea suspectului. Numeroºi poliþiºti au sosit la faþa locului, iar elicopterele
survolau universitatea. În acel moment, bãrbatul înarmat a deschis focul ºi a ucis un poliþist.

Papa Francisc ar putea
clarifica rolul jucat de papa
Pius în perioada nazistã
Deceniile de suspiciuni legate
de rolul jucat de papa Pius al XIIlea, cãruia i se mai spune ºi
„Papa lui Hitler”, în timpul
regimurilor fasciste din Italia ºi
Germania, în anii ’30 ºi ’40, s-ar
putea încheia, odatã cu o posibilã
deschidere a arhivelor Vaticanului de cãtre actualul Suveran
Pontif, scria ieri „The Daily
Telegraph”, citând un apropiat al
papei Francisc, rabinul argentinian Abraham Skorka. Într-un
interviu acordat publicaþiei
sãptãmânale catolice „The
Tablet”, rabinul susþine cã l-a
convins pe papa Francisc, pe care
îl cunoaºte de 20 de ani, sã ofere
acces la arhivele Vaticanului. El
afirmã cã actualul Suveran Pontif
i-a spus cã pontificatul lui Pius
trebuie „investigat în profunzime”. Papa Pius al XII-lea este
acuzat cã ar fi colaborat cu
regimurile fasciste din Italia ºi
Germania în timpul pontificatului
sãu, început în anul 1939. Lui i se
mai reproºeazã cã a pãstrat
tãcerea asupra Holocaustului,
suspiciune alimentatã ºi de refuzul
Vaticanului de a permite studenþilor sã cerceteze arhivele de la
acea vreme.

Persoana care a expediat
plicuri cu ricinã a fost pusã
sub acuzare
Un bãrbat din Mississippi
(sudul Statelor Unite) a fost
acuzat, joi, de a fi trimis prin
poºtã, „voluntar ºi cu bunã
ºtiinþã”, o scrisoare conþinând
ricinã preºedintelui Barack
Obama, a anunþat Departamentul
de Justiþie. Paul Kevin Curtis, 45
de ani, arestat miercuri la
domiciliul sãu din Corinth, în
Mississippi, urma sã fie prezentat
în timpul zilei unui judecãtor
federal din acest stat pentru a fi
inculpat oficial, menþioneazã AFP.
Dacã este declarat vinovat, el
riscã o condamnare de 15 ani de
închisoare, trei ani de libertate
supravegheatã ºi 50.000 de dolari
amendã, potrivit unui comunicat
al ministerului. Aceeaºi persoanã
a expediat scrisori cu ricinã ºi
unui senator republican, Roger
Wicker, ºi unui judecãtor din
Mississippi, Sadie Holland.

Fostul preºedinte pakistanez
Musharraf, arestat preventiv
Fostul preºedinte pakistanez
Pervez Musharraf a fost arestat
preventiv, ieri, ºi va rãmâne sub
supraveghere în locuinþa sa din
apropiere de Islamabad, a
anunþat un magistrat. „Generalul
Musharraf a fost plasat în arest
preventiv pentru douã zile ºi va
rãmâne în ferma sa”, din apropiere de Islamabad, a declarat
pentru AFP un purtãtor de
cuvânt al partidului sãu, APML
(All Pakistan Muslim League,
înfiinþat în exil). Aceastã decizie
a fost confirmatã de un magistrat
la Islamabad. Fostul preºedinte
pakistanez fusese plasat în arest
la domiciliu joi searã. Întors
recent din exil, în speranþa de a
participa la alegerile generale,
Musharraf este acuzat într-un
dosar privind demiterea unor
judecãtori în perioada în care se
afla la putere.
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DISPOZIÞIA NR.2942
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
În temeiul art. 39 alin. 1 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;
D I S P U N E:
Art. unic: Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã
în data de 25.04.2013, ora 10.00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.
ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:
1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economicã, socialã ºi
de mediu, în anul 2012.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea sãrbãtoririi “Zilei Municipiului
Craiova”, în data de 1 iunie.
3. Proiect de hotãrâre privind conferirea Titlului de Cetãþean de Onoare al Municipiului Craiova – Majestãþii Sale Regele Mihai I al României.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului local al Municipiului
Craiova, pe trimestrul I al anului 2013.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a fondurilor externe
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2013.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a instituþiilor publice ºi a
activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2013.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2013.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome deAdministrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al S.C.
Termo S.R.L. Craiova, pe anul 2013.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al S.C.
Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al S.C.
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013.
16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al S.C.
Compania de Apã „Oltenia” S.A., pe anul 2013.
17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Regiei
Autonome deAdministrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013.
18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013.
19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale S.C.
Termo Craiova S.R.L., pe anul 2013.
20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale S.C.
Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.
21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale S.C.
Salubritate Craiova S.R.L.
22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii la Teatrul pentru Copii ºi Tineret “Colibri” Craiova, pe anul 2013.
23. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Craiova – dra. Peþa Eliza Mãdãlina, de a vota ordinea de zi în Adunarea
Generalã Extraordinarã a S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A. din data de
29.04.2013.
24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitãþile serviciului de
salubrizare.
25. Proiect de hotãrâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C.Salubritate
Craiova S.R.L..
26. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2013.
27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea alocãrii din bugetul de venituri ºi cheltuieli
al municipiului Craiova, pe anul 2013, a unei sume reprezentând cheltuielile aferente

indemnizaþiei de hranã, necesarã pentru întreþinerea a trei minori supuºi riscului abandonului, înscriºi la Creºa nr. 2 Craiova, pe perioada frecventãrii creºei.
28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea diminuãrii materiei impozabile cu bunuri
mobile ce aparþin persoanelor fizice cu roluri fiscale înregistrate în evidenþele Direcþiei
Impozite ºi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, care nu pot fi identificate.
29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului-cadru de închiriere pentru
suprafeþe cu destinaþia de locuinþã.
30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr. Þenea Cojan Vera, având ca obiect spaþiul
cu destinaþia de cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5.
31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între
Municipiul Craiova ºi Sindicatul Liber Electroputere Craiova, având ca obiect imobiul
– construcþie „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”, situat în
municipiul Craiova, str.Calea Bucureºti, nr.56.
32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea închirierii fãrã licitaþie publicã, cãtre Asociaþia Militarilor Proconcordia, a spaþiului aparþinând domeniului privat al municipiul
Craiova, situat în str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 13 - subsol.
33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã, în vederea
închirierii, a unor suprafeþe de teren aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieþele din municipiul Craiova.
34. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere având ca obiect locuinþe proprietatea municipiului Craiova sau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaþii ºi terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de
spaþii comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.
36. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acceptãrii donaþiei având ca obiect terenul intravilan, situat în municipiul Craiova, str. Parcul Libertãþii 1848, nr. 17B.
37. Proiect de hotãrâre privind aprobarea preluãrii din domeniul public al statului ºi
administrarea Ministerului Tineretului ºi Sportului – Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova ºi administrarea Consiliului Local
al Municipiului Craiova, a unor bunuri imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco”.
38. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii din funcþiune, în vederea valorificãrii ºi casãrii, a unor bunuri-mijloace fixe care aparþin domeniului privat al municipiului Craiova, concesionate cãtre S.C.Salubritate Craiova S.R.L.
39. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.
40. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii inventarului bunurilor aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova.
41. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.13/2012 referitoare la numirea membrilor Consiliului de Administraþie al Regiei Autonome de Transport Craiova.
42. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.239/2012 referitoare la mandatarea Primarului Municipiului Craiova,
de a susþine ºi a vota în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã
Oltenia ordinea de zi.
43. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2013 referitoare la aprobarea componenþei Comisiei Sociale.
44. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care aparþin domeniului
privat al municipiului Craiova, în vederea cultivãrii de legume ºi zarzavat.
45. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea prin negociere directã a terenurilor
aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate
construcþii cu destinaþia de spaþii comerciale.
46. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere
având ca obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale,
producþie ºi prestãri servicii.
47. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
construirea unei pensiuni, cu regim de înãlþime S+P+2+M, în municipiul Craiova, str.
Brazda lui Novac, nr.79 E.
48. Întrebãri ºi interpelãri.
Emisã azi 19.04.2013
PRIMAR,
Lia Olguþa VASILESCU

SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC

sâmbãtã, 20 aprilie 2013
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Anunþul tãu!
C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în
Craiova, str. M. Kogãlniceanu nr.8,
numit lichidator judiciar prin Încheierea din 19.03.2013, pronunþatã în Dosarul nr. 5737/63/2013 al Tribunalului
Dolj, anunþã deschiderea procedurii
simplificate de insolvenþã împotriva
debitoarei SC RUGERO COM SRL, cu
sediul în comuna Malu Mare, sat
Preajba, judeþul Dolj, având nr. de înregistrare la ORC J16/162/2002 ºi CUI
14495953. Termenul limitã pentru depunerea creanþelor este la 30.04.2013.
Termenul limitã pentru afiºarea tabelului preliminar al creanþelor este la
14.05.2013. Termenul limitã pentru soluþionarea eventualelor contestaþii ºi
afiºarea tabelului definitiv al creanþelor este la 28.05.2013. Se convoacã
prima Adunare a Creditorilor la data
de 16.05.2013, ora 10.00, la sediul Tribunalului Dolj.
C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în Craiova, str. M. Kogãlniceanu nr. 8, numit
lichidator judiciar prin Încheierea din
27.03.2013, pronunþatã în Dosarul nr.
5736/63/2013 al Tribunalului Dolj, anunþã deschiderea procedurii simplificate de insolvenþã împotriva debitoarei
SC PLUS MANAGEMENT SRL, cu sediul în Craiova, b-dul Decebal, nr. 85,
judeþul Dolj, având nr. de înregistrare
la ORC J16/480/1991 ºi CUI 2289941.
Termenul limitã pentru depunerea
creanþelor este la 08.05.2013. Termenul limitã pentru afiºarea tabelului preliminar al creanþelor este la 22.05.2013.
Termenul limitã pentru soluþionarea
eventualelor contestaþii ºi afiºarea tabelului definitiv al creanþelor este la
5.06.2013. Se convoacã prima Adunare a Creditorilor la data de 24.05.2013,
ora 10.00, la sediul Tribunalului Dolj.
S.C. GENTIL SERV S.R.L. având J16/
1415/26.05.1993 cu sediul social situate în str. Muncelului, nr. 18, anunþã pierderea anexei de autorizare pentru punctual de lucru situate în Craiova, str. Nicolae Plopºor, bl. 49, parter, judeþul Dolj. Se declarã nulã.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
PREªEDINTE
DISPOZIÞIE
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind
administraþia publicã localã;
D I S P U N E:
ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 25.04.2013, ora 14.00 la sediul
Consiliului Judeþean.
ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele
Brâncoveneºti” Dãbuleni, pe anul 2013.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medicosociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, finanþate de la bugetul de stat prin
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, pe anul 2013.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contului de execuþie al bugetului propriu judeþean, contului de execuþie
al bugetului instituþiilor publice ºi activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, contului de execuþie al
bugetului fondurilor externe nerambursabile încheiate la 31 decembrie 2012 ºi a situaþiilor financiare ale anului 2012.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe primele 3 luni ale anului
2013 ºi execuþiei bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii pe
primele 3 luni ale anului 2013.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2013.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cuantumului tarifelor aplicabile ariilor naturale protejate ROSCI0045
Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenþa Jiu-Dunãre, ROSPA0010 Bistreþ ºi rezervaþiilor naturale 2.391 Locul
Fosilifer Drãnic ºi IV.33 Rezervaþia naturalã Pãdurea Zãval.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului de
organizare ºi funcþionare pentru Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului de
organizare ºi funcþionare pentru Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru ªcoala Gimnazialã Specialã ”Sfântul Mina” Craiova.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru Spitalul
Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii anuale a managementului instituþiilor publice
de culturã din subordinea Consiliului Judeþean Dolj.
12. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale unei clãdiri.
13. Proiect de hotãrâre privind închirierea unui spaþiu liber situat în incinta Policlinicii Pleniþa.
14. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosinþã gratuitã a unor spaþii acordate Asociaþiei Naþionale pentru Copii ºi Adulþi cu Autism – Filiala Craiova.
16. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare a unui imobil Consiliului Local Bãileºti.
17. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeþului Dolj a unor bunuri în
vederea desfiinþãrii.
18. Proiect de hotãrâre privind modificarea redevenþei în vederea concesionãrii imobilului ”Centrul Medical Siretului” situat în municipiul Craiova, str. Siretului nr. 11, judeþul Dolj, precum ºi modificarea perioadei de concesionare.
19. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Dolj nr. 253/2011 referitoare la încredinþarea serviciului de interes economic general la Regia Autonomã Aeroportul Craiova.
20. Proiect de hotãrâre privind numirea unui reprezentant al consiliului judeþean în consiliul de administraþie la
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”.
21. Proiect de hotãrâre privind încetarea mandatului domnului Mitricã Alin Sorin ºi numirea unui reprezentant al
judeþului Dolj în consiliul de administraþie al S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.
22. Proiect de hotãrâre privind modificarea tarifelor de închiriere a mijloacelor auto ºi a utilajelor din dotarea
Societãþii Comerciale Pentru Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj S.A.
23. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj sã aprobe în adunarea generalã la S.C.
P.L.D.P. DOLJ S.A. bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi alte documente.
24. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. PARC-TURISM S.A.
CRAIOVA sã aprobe raportul de activitate al consiliului de administraþie pe anul 2012, raportul comisiei de
cenzori pe anul 2012, situaþiile financiare pe anul 2012, nota privind prelungirea creditului cu destinaþia capital
de lucru, planul de administrare al consiliului de administraþie.
25. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,
Secretariat.
NR. 132

P R E ª E D I N T E,
ION PRIOTEASA

Emisã astãzi, 19.04.2013
Contrasemneazã,
SECRETAR,
GHEORGHE BARBÃRASÃ
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CERERI SERVICIU

Solicit angajare, secretariat, administraþie. Telefon: 0763/
17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de Ingineria Mediului în Horticulturã, cu
experienþã în domeniul vânzãrii de materiale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Telefon: 0351/802.028.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU

Caut restaurator mobilã veche lemn masiv. Telefon: 0745/
602.422.
Caut femeie internã pentru ajutor gospodãrie. Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.

MEDITAÞII

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

PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochinãrie. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

RAIKKO ROOF VINDE
ÞIGLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃTOR, 5,5 EURO/MP.
MONTÃM ÞIGLÃ METALICÃ TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI BURLANE REPARAÞII
ACOPERIªURI + PLACÃRI POLISTIREN,
DULGHERIE. OFERIM
CERTIFICAT DE GARANÞIE, PREÞ AVANTAJOS. EXECUTÃM
ORICE FEL DE LUCRÃRI LA CASE. DISCOUNT 10%.TELEFON: 0740/519.461;
0762/014.352.
Confecþionãm rame ºi
stupi. Telefon: 0728/
571.069.
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jgheaburi ºi reparãm. Telefon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi asociaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de contabilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Telefon: 0766/379.545.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil.
Telefon: 0771/579.669.
APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃNEªTI-OLT. TELEFON: 0763/265.251.
Vând apartament, douã
camere, semidecomandat, Brazdã, 34.000
euro, negociabil. Telefon: 0722/431.895;
0767/761.131.

publicitate
Vând apartament 2 camere, Brazda lui Novac. Telefon: 0762/
307.962.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Slatina,
zona ACR, parter, cu
toate dotãrile, preþ
negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4
camere decomandate. Zonã centralã
(Ciufulici). Telefon:
0351/809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã
lângã Craiova. Telefon: 0766/483.542.
CASE
Vând sau schimb casã
parter + etaj comuna
Pleniþa, pretabil firmã
cu apartament Craiova
sau Bucureºti. Ofer diferenþa. Telefon: 0741/
178.132.
Vând gospodãrie formatã din 2 case, anexe ºi curte 38 ari, în Þigleºti, Valea Stanciului.
Telefon: 0721/502.003.
Vând proprietate Cârcea-Viaduct, locaþie
deosebitã. Telefon:
0721/995.405.
Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere
cu puþ american ºi
4000 mp, pomi, în Livezi, com. Podari. Telefon: 0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi, viþã-de-vie. Telefon: 0768/710.866.
Vând casã în Goicea Micã, stare
bunã (5 camere,
baie cu boiler electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil. Telefon:
0760/295.905.

Vând casã cu etaj,
pod, subsol, construcþie solidã, zonã centralã, Agronomie, 6 camere, 2 bãi, bucãtãrie, teren 462 m2, garaj. Telefon: 0726/275.943.
Schimb casa D+P 6
camere 2 holuri, 2 bãi,
pivniþã teren 1300 mp
utilitãþi schimb cu 2
apartamente. Telefon:
0761/824.947.

TERENURI

Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea,
preþ negociabil. Telefon: 0351/809.765.
Vând 2 ha pãdure comuna Borãscu, judeþul
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între
case, cu casã la þarã
în comunele învecinate sau vând. Telefon:
0763/616.711.
VÂNDPÃDURE0,45ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând 1500 mp în Bãile Govora, “Belvedere”, împrejmuit, lângã
pãdure, toate utilitãþile instalate. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
VÂND teren agricol comasat. Relaþii telefon:
0728/048.066.
Vând teren Albeºti, intravilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂNDTERENZONAPASARELA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP. TELEFON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stradã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
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Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiºtilor), negociabil. Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Dacia Supernova, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.
STRÃINE
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabricaþie 2008, 39000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Telefon: 0748/99.55.94.
Vând Volkswagen Golf
VI culoare alb, an fabricaþie 2010, km 10.000,
preþ 8.500 euro. Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, înmatriculat 1800 E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt, an fabricaþie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Telefon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Telefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calculator, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucãtãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.

VÂND groapã Sineasca. Telefon: 0723/
543.884.
Vând þiglã – Jimbolia
ºi cãrãmidã. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând mobilier apartament: dormitor (pat
matrimonial, douã
noptiere, ºifonier trei
uºi, comodã, oglindã), douã camere tineret, mobilier bucãtãrie, bibliotecã, canapea trei piese. Stare bunã, preþ negociabil. Telefon: 0745/
780.055.
Vând þuicã de 50 de
grade, 15 lei/L. Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele verticale pentru sufragerie,
culoare portocaliu,
preþ foarte bun. Telefon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar, combinã muzicalã CMS 205, piese Dacia noi, piei bovinã argãsite, calculator instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã
albã – faianþã micã
roz, negociabil. Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat, televizor color, frigider clasa A. Telefon:
0742/884.839; 0351/
463.661.
VÂND MOTOR PENTRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELEFON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz
pentru voiaj, arcuri spirale pentru suspensii
dublurã la Mercedes
190D, de epocã. Telefon: 0251/598.518.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de floareasoarelui Favorit
ºi Performer, lucernã,
orzoaicã, ovãz ºi mazãre
la cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare
la telefoanele:
0251/468.159
0785/292.188
Vând masã lemn masiv – ext.12 persoane, fotolii sculptate
gen jilþ; dozator bere
+ tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic,
balanþã Berkel, cuier
pom, aparat telefonfax. Telefon: 0746/
660.001.
Vând cadru metallic
pentru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã
cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând set 16 piese pentru gãtit etajat, economic, rapid, fãrã ulei. Cadou nuntã deosebit. Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna Terpeziþa, 1
leu/kg. Telefon: 0760/
191.641.
Butelii aragaz, douã focuri pentru voiaj. Arcuri
spirale suspensii autoturism Mercedes 190D,
1966. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãmãºi naþionale. Telefon: 0351/
459.222.

Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax
volan cu pedaliere ºi
contact cu cheie Dacia
1310 nou, arzãtor încãlzire la gaze sau
butelie, arzãtoare
gaze sobã, reductor
tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan
3,5/2,5 grena – 60
lei; pãlãrie fetru nr.
55 nouã – 60 lei; telefon fix cu numere –
25 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Telefon: 0351/447.472;
0764/060.657.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90 lãþime ºi plug
PP2 pentru tractor U
45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea,
ºifonier, vitrinã, bufet,
aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon: 0743/462.582.

publicitate

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA
str. “Caracal” nr. 105
Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVANTAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA
MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ
GOSPODÃRESC: porþelan – sticlãrie, instalaþii sanitare, electrice,
electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate
în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;
0251/522.009; 0351/407.237

Vând 2 roþi cu jenþi la
4 gãuri pt. Opel Astra
F Caravan, montate
cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14.
Preþ 100 lei/buc. Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan
ºi 2 oglinzi exterioare,
1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, sterilizator rufe, tacâmuri,
frigider. Telefon: 0724/
512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã Vaillant
26 kw, membranã, apã
caldã, defectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm
50 vedre nouã –
douã uºi cu toc noi
pentru casã, cilindru
de cupru cu þeavã ºi
butoi galvanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3 canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din
piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diametru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor
Dacia 1100 nouã. Telefon: 0721/995.405.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon:
0251/531.294.
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Conducerea
SC FRA
ŢII BA
CRIZ
FRAŢII
BACRIZ
anunţă programul de
lucr
u al Târ
gului
lucru
Târgului
Comercial Fraţii Bacriz:
Luni – V
ineri
Vineri
Q
9.00 – 20.00
Q Sâmbătă – Duminică
9.00 – 1
8.00
18.00
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã 100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.

Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deosebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufragerie lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de funcþionare. Telefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, peisaje, naturi statice, icoane ulei ºi foiþã aur, convenabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri
155X13 cu jantã, aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, alternator
12V nou, delcou motor Dacia nou. Telefon: 0251/ 427.583.
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Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din salcâm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânãtoare din piele, hidrofor pentru irigaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rãsad de muºcate cu floare bãtutã, alb, frez ºi roºu.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE
Cumpãr apartament 2
camere parter- etaj 2
cu balcon. Telefon:
0760/548.459.
GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon: 0736/429.876;
0758/937.083.
Particular! Cumpãr
apartament – garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon: 0748/195.954.
CASE
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte minimum 1000 mp, utilitãþi. Telefon: 0723/
466.154.
DIVERSE
Cumpãr polizor mic
pentru ascuþit lucruri
fine, poate sã fie ºi cu
motor de maºinã de
spãlat. Telefon: 0766/
304.708.

Cumpãr convenabil
baterie maºinã 12V x
55 AH, ROMBAT sau
MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL 70-80
MP. TELEFON: 0729/
033.903.
Cumpãr dormitor
sculptat, canapea, fotolii mãsuþã hol. Telefon: 0761/824.947.
Cumpãr tablouri, monede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sãbii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costurile întreþinerii. Telefon:
0760/428.582.
Închiriez apartament
cu 2 camere decomandat, zona George Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu comercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã
– Brazdã în blocurile
G4, G5, sau G6. Telefon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de
apartament decomandat, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdiniþã copii. Telefon:
0251/429.943; 0742/
450.724.
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Ofer spre închiriere
apartament 3 camere modificat în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, acces bilateral,
pretabil firmã. Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultracentral, etaj 2, mobilat, liniºte ºi igienã deplinã, microcentralã,
aer condiþionat. Telefon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobilatã ºi utilatã. Telefon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã condiþii bloc. Telefon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã, condiþii bloc. Telefon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon: 0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ultracentral, 4 camere,
2 bãi, mobilat, centralã termicã, tot confortul, 250 euro. Rog
seriozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã bulevardul „1 Mai”. Telefon: 0785/886.507.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã. Telefon: 0770/
300.327.
CERERI
Salariat, 50 ani, singur, nefumãtor, neconsumator de bãuturi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon:
0740/895.691.

Doresc apartament mobilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

Cumpãr spaþiu
comercial,
70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

MATRIMONIALE

Intelectual craiovean cu vilã, pensionar, sãnãtos, altruist, caut partenerã compatibilã. Telefon: 0251/458.192.
Salariat, 50 de ani,
nefumãtor, 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.
Ofer unei pensionare sub 70 ani adãpost ºi cãldurã. Telefon: 0251/428.437.

COMEMORÃRI

Singura argintãrie
din Craiova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar
pensionar, doresc,
contra retribuþie,
doamnã pentru companie ºi îngrijire. Telefon: 0351/446.735,
între orele 12.00 –
17.00.

Cu durere ºi recunoºtinþã profundã, la 3 luni
de când SORESCU
RODICAMARIANA,magistrat la Curtea de
Apel Craiova, a plecat
în lumea veºnicã, ne
amintim de sufletul ei
nobil de mamã ºi soþie dragã, colegã ºi
profesionistã dãruitã

activitãþii în Justiþie. Pentru noi, Cornel – soþ ºi
Mihaela Ovidia – fiicã
este aºa cum am simþit-o întotdeauna credincioasã, sensibilã ºi
total devotatã familiei.
Bunul Dumnezeu sã-i
ocroteascã odihna ºi
sufletul ei bun!

PIERDERI

Pierdut borsetã cu
documente pe numele Covei Horea.
Gãsitorului ofer recompensã. Telefon:
0764/292.916.
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Se dã bine pe lângã Moratti
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Zenga: „A o antrena pe Inter
ar fi un vis împlinit pentru mine”
Dupã ce Inter Milano a fost eliminatã din
Cupa Italiei de AS Roma, cu scorul de 5-3 la
general, iar asupra ºanselor de a prinde unul

din cele douã locuri de Europa League rezervate pentru Serie A planeazã incertitudinea,
patronul Massimo Moratti a intensificat cãutãrile pentru un înlocuitor al lui Andrea Stramaccioni din sezonul viitor.
ªeful interist se vede nevoit sã
abandoneze pista Mourinho, dupã
ce informaþiile referitoare venite dinspre portughez îl dau pe acesta ca ºi
revenit la Chelsea, dar pe lista lui mai
sunt ºi alte nume rezonante din fotbalul european. Chiar dacã alesul lui
Moratti este de aºteptat sã fie un
tehnician cu mare experienþã, magnatul italian poate opta ºi pentru o
variantã de antrenor fãrã o cotã impresionantã, dar cu „lipici” la public.

Aflat sub contract cu Al Nasr Dubai, Walter Zenga i-a trimis recent un semnal subtil
patronului lui Inter, lãsând de înþeles cã ar
rãspunde pozitiv unei chemãri de la echipa
sa de suflet, al cãrei tricou l-a îmbrãcat între
1982 ºi 1994.
„Cu Moratti am o relaþie bunã. A o antrena pe Inter ar fi un vis împlinit pentru mine,
ºi nu numai. Oricine cred cã îºi doreºte sã
antreneze acest club uriaº”, a spus Zenga
într-un interviu acordat unui cotidian croat,
Sportske.
Walter Zenga (52 de ani) ºi-a început cariera de antrenor la New England Revolution
(SUA) ºi a mai pregãtit de-a lungul timpului
încã 11 formaþii. Printre ele, trei ºi din România: defuncta FC Naþional, Steaua ºi Dinamo.

Douã sãptãmâni de spectacol total!

Începe CM de Snooker
La fiecare sfârºit de aprilie, Crucible Theatre
din Sheffield este luat cu asalt de mii de oameni
care vin sã vadã niºte actori mai aparte.
De astãzi, timp de douã sãptãmâni, cei mai
buni jucãtori de snooker se adunã sã îmblânzeascã bilele colorate pe postavul din faþa lor.
Cel mai nãbãdios jucãtor din circuit, campionul
mondial en-titre, Ronnie O’Sullivan (foto), legendarul John Higgins, Ding Junhui – eterna
speranþã a Asiei la un titlu mondial –, Judd
Trump – idolul generaþiei tinere –, Neil Robertson, Mark Williams, Shaun Murphy sau Mark
Selby sunt cei mai în mãsurã sã revendice titlul
suprem, dintre cei 32 de aspiranþi.
Un titlu învãluit în parfumul unei tradiþii de
86 de ani, cu premii ce au crescut de la 6 lire

sterline la peste 1,1 milioane. Din 1927 pânã în
prezent s-au schimbat multe: premiile, locaþia,
actorii…
Au rãmas însã atmosfera finã englezeascã,
liniºtea din timpul meciurilor ºi uralele de dupã,
cãmãºile ºi vestele scrobite ºi… pasiunea nebunã pentru snooker.
Turul I: Ronnie O’Sullivan (nr. 1 mondial) –
Marcus Campbell, Ali Carter (16) – Ben Woollaston, Stuart Bingham (9) – Sam Baird, John
Higgins (8) – Mark Davis, Shaun Murphy (5) –
Martin Gould, Graeme Dott (12) – Peter Ebdon,
Matthew Stevens (13) – Marco Fu, Judd Trump
(4) – Dominic Dale, Neil Robertson (3) – Robert
Milkins, Ricky Walden (14) – Michael Holt,
Mark Williams (11) – Michael White, Stephen

Digi Sport 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: ACS Poli
Timiºoara – Damila Mãciuca / 14:00 – FORMULA 1 – Calificãri Marele Premiu al Statului
Bahrain / 17:00 – FOTBAL – Camp. Angliei:
Fulham – Arsenal / 19:00 – FOTBAL – Liga I:
CS Turnu Severin – CSMS Iaºi / / 21:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul Constanþa – Rapid.
Digi Sport 2
14:00 – TENIS ATP – Turneul de la Monte
Carlo: semifinale / 19:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Real Madrid – Betis / 21:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Barcelona – Levante / 23:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Valencia – Malaga.
Digi Sport 3
17:00 – BASCHET (M) – Play-off, sferturi
de finalã, meci 3: Gaz Metan Mediaº – SCM U
Craiova (scor 2-0, se joacã 3/5), 18:45 – BASCHET (M) – Play-off, sferturi de finalã, meci 3:
BC Timiºoara – CSU Ploieºti (scor 0-2) / 20:30
– MOTO GP – Marele Premiu al Americilor.
Dolce Sport 1
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Marseille – Brest / 22:00 – Cupa Ligii Franþei – finala:
St’Etienne – Rennes.
Dolce Sport 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Delta Tulcea
– Unirea Slobozia / 14:00 – TENIS – Fed Cup:
Rusia – Slovacia / 18:30 – FOTBAL – Camp.
Ucrainei: Zorya Lugansk – Dinamo Kiev / 21:45
– FOTBAL – Camp. Italiei: Udinese – Lazio.
TVR 1
12:30 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ – CE
de la Moscova (Rusia).
TVR 2
10:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã: RCJ
Farul – ªtiinþa CSM Baia Mare / 18:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Cupa Mondialã: concurs individual.
GSP TV
22:30 – FOTBAL – Camp. Portugaliei: Moreirense – FC Porto.

Sport.ro
22:00 – K1 – Gala Glory Milano (Italia).
Eurosport
10:30 – CÃLÃRIE – Masters-ul de la Beijing (China) / 12:00 – SNOOKER – CM de la
Sheffield (Anglia): etapa întâi / 15:00 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ – CE de la Moscova
(Rusia) / 16:30, 19:30, 21:00 – SNOOKER –
CM de la Sheffield (Anglia): etapa întâi.
Eurosport 2
9:30 – FOTBAL – Camp. Australiei: St Kilda FC – Essendon / 12:30 – SNOOKER – CM
de la Sheffield (Anglia): etapa întâi / 16:30 –
FOTBAL – Camp. Germaniei: Dortmund –
Mainz / 19:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Werder – Wolfsburg / 21:30 – SNOOKER –
CM de la Sheffield (Anglia): etapa întâi.

Duminicã
Digi Sport 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Bihor
Oradea – CSM Râmnicu Vâlcea / 15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Statului Bahrain /
17:00 – FOTBAL – Liga I: Astra Giurgiu – Ceahlãul / 19:00 – FOTBAL – Liga I: Gloria Bistriþa
– CFR Cluj / 21:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii Tg. Jiu – Dinamo.
Digi Sport 2
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Getafe –
Espanyol / 15:00 – TENIS ATP – Turneul de la
Monte Carlo: finala / 18:00 – FOTBAL – Camp.
Angliei: Liverpool – Chelsea / 20:00 – BASCHET
(M) – Play-off, sferturi de finalã, meci 3: „U” Mobitelco Cluj – CSM Oradea (scor 1-1) / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Juventus – Milan.
Digi Sport 3
11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
„U” Jolidon Cluj – Oltchim / 13:30 – FOTBAL
– Camp. Italiei: Inter – Parma / 15:30 – FOTBAL – Camp. Angliei: Tottenham – Man. City /
17:15 – BASCHET (M) – Play-off, sferturi de
finalã, meci 4 : BC Timiºoara – CSU Ploieºti
(meciul e posibil sã nu se mai dispute dacã pra-

Vineri, dupã închiderea ediþiei: M’gladbach – Augsburg;
Sâmbãtã: Dortmund – Mainz, Leverkusen –
Hoffenheim, Hannover – Bayern, Hamburg – Dusseldorf, Frankfurt – Schalke, Werder – Wolfsburg.
Duminicã: Stuttgart – Freiburg, Nurnberg
– Furth.
1. Bayern
78
10. Hannov.
38
2. Dortm.
58
11. Nurnb.
38
3. Leverk.
50
12. Stuttgart 36
4. Schalke
46
13. Wolfsb.
34
5. Freiburg
45
14. Werder
32
6. Frankfurt
42
15. Dussel.
30
7. M’bach
41
16. Augsb.
27
8. Hamb.
41
17. Hoffenh. 24
9. Mainz
39
18. Furth
15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 32-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Mallorca –
Rayo;
Sâmbãtã: Granada – Valladolid, Real M. –
Betis, Barcelona – Levante, Valencia – Malaga;
Duminicã: Getafe – Espanyol, Deportivo –
Bilbao, Osasuna – Sociedad, Sevilla – Atletico;
Luni: Celta – Zaragoza.
1. Barcelona 81
11. Espan.
40
2. Real M.
68
12. Levante
40
3. Atletico
65
13. Vallad.
38
4. Sociedad
54
14. Bilbao
35
5. Malaga
50
15. Osasuna 31
6. Valencia
50
16. Deport.
29
7. Betis
48
17. Granada
28
8. Getafe
44
18. Zarag.
27
9. Rayo
44
19. Mallorca 27
10. Sevilla
42
20. Celta
24

CUPA LIGII FRANÞEI – FINALA
Sâmbãtã: St’Etienne – Rennes.

LIGUE 1 – ETAPA A 33-A

Maguire (6) – Dechawat Poomjaeng, Mark Allen (7) – Mark King, Ding Jinhui (10) – Alan
McManus, Barry Hawkins (15) – Jack Lisowski, Mark Selby (2) – Matthew Selt.
Ca în fiecare an, competiþia este transmisã
de canalele Eurosport.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã

BUNDESLIGA – ETAPA A 30-A

hovenii înving sâmbãtã) / 19:00 – MOTO GP –
Marele Premiu al Americilor.
Dolce Sport 1
13:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Inter – Parma / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Napoli –
Cagliari / 19:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – FC Vaslui / 22:30 – BASCHET NBA –
Play-off: San Antonio Spurs – LA Lakers.
Dolce Sport 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Otopeni
– CF Brãila / 13:00 – TENIS – Fed Cup: Rusia –
Slovacia / 19:00 – FOTBAL – Camp. Greciei:
Olympiakos – Panionios / 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Juventus – Milan.
TVR 1
12:30 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ – CE
de la Moscova (Rusia).
TVR 2
14:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Cupa
Mondialã: concurs individual, finale / 18:00 –
GIMNASTICÃ RITMICÃ – Cupa Mondialã:
Gala laureaþilor.
GSP TV
5:30 – FOTBAL – Camp. SUA: LA Galaxy –
Sporting KC / 22:15 – FOTBAL – Camp. Portugaliei: Benfica – Sporting.
Sport.ro
17:30 – FOTBAL – Camp. Rusiei: Anji –
Dinamo Moscova.
Eurosport
11:00 – ATLETISM – Maratonul de la Londra (Anglia) / 14:15 – SNOOKER – CM de la
Sheffield (Anglia): etapa a doua / 15:15 – CICLISM – Clasica Liege-Bastogne-Liege (Belgia) / 18:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield
(Anglia): etapa a doua.
Eurosport 2
12:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield
(Anglia): etapa a doua / 15:00 – CICLISM –
Turul Turciei: etapa întâi / 16:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Stuttgart – Freiburg / / 18:30
– FOTBAL – Camp. Germaniei: Nurnberg –
Furth / 21:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): etapa a doua.

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Montpellier – Lyon;
Sâmbãtã: Marseille – Brest;
Duminicã: Bastia – Lille, Nancy – Evian TG,
Sochaux – Bordeaux, Reims – Valenciennes,
Toulouse – Lorient, Paris SG – Nice.
Partidele St’Etienne – Ajaccio ºi Rennes –
Troyes se vor disputa miercuri, deoarece, aºa
cum am notat ºi mai sus, echipele gazdã ale
celor douã jocuri se vor întâlni în acest weekend în finala Cupei Ligii Franþei.
1. Paris SG
67
11. Toulou.
41
2. Marseille
58
12. Bastia
39
3. St’Etien.
54
13. Reims
37
4. Lyon
56
14. Valenc.
37
5. Lille
53
15. Ajaccio
35
6. Nice
54
16. Evian
34
7. Montpel.
48
17. Sochaux
32
8. Lorient
47
18. Nancy
31
9. Bordeaux
46
19. Brest
29
10. Rennes
42
20. Troyes
25

SERIE A – ETAPA A 33-A
Sâmbãtã: Genoa – Atalanta, Udinese – Lazio;
Duminicã: Inter – Parma, Napoli – Cagliari,
Siena – Chievo, Catania – Palermo, Roma –
Pescara, Bologna – Sampdoria, Fiorentina –
Torino, Juventus – Milan.
1. Juventus
74
11. Parma
39
2. Napoli
63
12. Bologna
38
3. Milan
59
13. Sampd.
37
4. Fiorentina 55
14. Atalanta
37
5. Roma
51
15. Torino
36
6. Lazio
51
16. Chievo
36
7. Inter
50
17. Siena
30
8. Udinese
48
18. Palermo
28
9. Catania
47
19. Genoa
28
10. Cagliari
42
20. Pescara
21

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 34-A
Sâmbãtã: Fulham – Arsenal, Norwich – Reading, QPR – Stoke, Sunderland – Everton,
Swansea – Southampton, West Brom –
Newcastle, West Ham – Wigan;
Duminicã: Tottenham – Man. City, Liverpool – Chelsea;
Luni: Man. United – A. Villa.
1. United
81
11. West H.
39
2. City*
68
12. South.
38
3. Chelsea*
61
13. Newca.
36
4. Arsenal
60
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.
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Baschetbaliştii
încearcă victoria
de onoare

Y

K

sâmbătă, 20 aprilie 2013
Pagină realizată de COSMIN STAICU

Cupa României
– semifinale – tur
Oţelul – Petrolul 0-3
Au marcat: Geraldo 3,
Morar 61, Bokila 71.
CFR Cluj – Astra Giurgiu
0-0

Universitatea Craiova joacă la Mediaş pentru prelungirea
seriei din play-off, în care gazdele conduc cu 2-0
Înconjuraţi cu mare afecţiune de
suporterii craioveni în acest sezon,
baschetbaliştii Universităţii Craiova
îi pot răsplăti dacă nu cu un succes
de onoare, cu o prestaţie demnă în
acest week-end. Seals şi compania
joacă astăzi la Mediaş meciul al treilea al seriei din play-off, după ce
primele două au fost adjudecate de
formaţia care a câştigat ş i Cupa
României. Partida va începe la ora
17 şi va fi transmisă de Digisport 3.
În cazul în care gazdele se vor impune, vor accede în semifinalele
campionatului, iar dacă echipa lui
Andelko Mandic va câştiga poate
împinge seria în jocul patru, care
s-ar juc a în acest caz duminică.
Dacă Universitatea va câştiga ambele meciuri, partida decisivă s-ar
disputa joia viitoare în Sala Polivalentă din Bănie. Craiovenii nu pot
conta pe coordonatorul de joc Rade
Dzambic, suspendat patru etape
pentru incidentele de la finalul partidei a doua din Bănie, pentru care şi
Travis Bureau a primit două runde
de „odihnă”. Nici gazdele nu vor
miza pe pivotul Zoran Krstanovic,
care şi el a fost suspendat două etape după încăierarea cu „Djamba”.

M

Returul este programat
pe 22 mai.

LIGA I – ETAPA A XXVII-A
Meciul „U” Cluj – Gaz Metan s-a jucat aseară.
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
Steaua – Petrolul
În condiţiile în care Drăguşin a jucat execrabil în primele două jocuri,
el ar putea fi substituit de Hallik sau
Orbeanu, în timp ce Gazul i-ar folosi sub panou pe Mladenovic sau
Ivanovic. Astfel, Ştiinţa ar putea alinia formula: Hallik, Seals, Habus,
Miskovic, Djurasovic, iar la dispoziţie sunt Drăguşin, Petrişor, Orbeanu, Gavrilă, şi Kabengele. De partea cealaltă, antrenorul Marcel Ţenter i-ar avea la început în teren pe:

Mladenovic, Ivanovic, Mitchell,
Shiloh şi Dundjerski, iar de pe bancă ar veni: Mandache, Guţoaia, Nicoară, Dumitrescu şi Lilov. Celelalte meciuri din play-off: CSM
Bucureşti – BC Mureş (astăzi, ora
18, la general 0-2), BC Timişoara –
Asesoft Ploieşti (astăzi, ora 18.45,
Digisport 3, la general 0-2), Mobitelco Cluj – Municipal Oradea (astăzi, ora 20.30, Digisport 3, la general 1-1).

Liga a III-a, seria a 4-a

CS Apă Craiova joacă la Caransebeş
După ce a câştigat primul meci din 2013, la „Depou” cu Pandurii II, formaţia craioveană CS Apă
evoluează astăzi, de la ora 17, în deplasare contra formaţiei Autocatania Caransebeş. Dacă echipa lui
Ionel Luţă ocupă penultimul loc în clasament, cu 13 puncte, gazdele se află pe poziţia a opta, cu 19
puncte. În tur, bănăţenii s-au impus în Bănie cu 2-0. După problemele familiale care-l vizează pe tatăl
său, Robert Căle nu va intra în calcul pentru acest joc, iar Răduţ şi Trăistaru sunt incerţi pentru meciul
de azi. În aceste condiţii, Ionel Luţă spune că ar fi mulţumit şi cu un punct la Caransebeş. Meciul va
fi condus de o brigadă gorjeană, cu Adrian Costreie din Târgu Jiu la centru, ajutat de Gheorghe
Dănăşel din Bumbeşti Jiu şi Dănuţ Birău din Târgu Cărbuneşti. Observatori au fost delegaţi Claudiu
Cârstea din Rm. Vâlcea şi Gheorghe Croitoru din Drobeta-Turnu Severin.

Liga a II-a, etapa a 22-a
Seria I: FC Botoşani - Chindia Târgovişte s-a jucat ieri. Astăzi, ora 11: Delta Tulcea - CSM Unirea
Slobozia (Dolcesport 2), Rapid CFR Suceava - Dinamo II Bucureşti, Dunărea Galaţi - FC Farul
Constanţa, CS Otopeni - CF Brăila (duminică, ora 11, Dolcesport 2). Clasament: 1. FC Botoşani 35p,
2. Delta 32p, 3. CF Brăila 32p, 4. Otopeni 32p.
Seria a II-a: FC UTAArad - Luceafărul Oradea s-a jucat ieri. Astăzi, ora 11: FC Maramureş Universitar Baia Mare - FC Argeş Piteşti, CS Mioveni - FC Olt, Unirea Alba Iulia - Corona Braşov, ACS Poli
Timişoara - Damila Măciuca (ora 12, Digisport 1), FC Bihor Oradea - CSM Râmnicu Vâlcea (duminică, ora 12, Digisport 1). Clasament: 1. Corona 34p, 2. Poli 31p, 3. UTA 29p, 4. Damila 28p.

– ora 19.00 (Digisport 1)
– ora 20.45 (Ant.1 şi Dolce1)

CLASAMENT
M
Steaua
26
Petrolul
26
Astra
26
4
Pandurii
26
5
Dinamo
26
6
Vaslui
26
Rapid
26
CFR Cluj
26
FC Braşov
26
Mediaş
26
Oţelul
26
„U” Cluj
26
Viitorul
26
Ceahlăul
26
Concordia
26
Iaşi
26
Severin
26
Bistriţa
26
LIGA I - ETAPA A XXVI- A

V
20
13
14
14
13
11
10
9
9
9
8
7
5
7
6
6
4
3

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

Î
2
4
7
7
6
7
8
8
9
10
9
11
9
13
13
16
14
15

G
60-21
40-21
49-26
40-35
39-27
36-27
26-24
41-31
32-35
29-35
29-31
24-38
30-38
32-43
21-41
25-38
23-35
18-48

P
64
48
47
47
46
41
38
36
35
34
33
29
27
27
25
22
20
17

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

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:

Liga a IV-a Dolj, etapa a 29-a
Astăzi, ora 12, juniorii de la ora 10: Amaradia Melineşti – Avântul Pieleşti (M. Ţenovici – A. Anghel,
B. Caraghin; I. Lăzărescu), Energia Craiova – Şcoala de Fotbal GP (stadion: „Termo”, O. Dumitrică –
C. Teodorescu, C. Mihai; A. Dida), AS Podari – CSO Filiaşi (duminică, ora 12, E. Constantinescu – M.
Iliescu, L. Dâra; I. Dumitrică), Dunărea Calafat – Dinamyk Craiova (M. Pavel – B. Sfârloagă, R.
Popa; V. Drăgan), Recolta Ostroveni – Prometeu Craiova (V. Flueran – R. Vitan, A. Marcu; F. Modârjac, N. Negrilă), Viitorul Cârcea – Progresul Segarcea (B. Zamfir – V. Voicu, P. Barbu; S. Buzărnescu),
CSJ Ştiinţa Craiova – FC Leamna (stadion: „Tineretului”, C. Iacob - M. Barbu, R. Tudor; M. Ezaru).
CS Işalniţa va sta. Clasament: 1. AS Podari 62p, 2. Dunărea Calafat 62p, 3. Prometeu 59p, 4. CSO
Filiaşi 52p.

C

M

Y

K

0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

