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- Actorul Popescu, pe stradă,
joacă teatru cu indivizii din jurul
lui, iar în teatru este un simplu
individ.

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro
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Ieri, Ion Prioteasa ş i-a
anunţat demisia din funcţia
de preşedinte al Organiza-
ţiei Judeţene a PSD Dolj.
Acesta a spus că gestul
vine  ca răspuns la „o
campanie perfidă de obtu-
rare  a imaginii mele publi-
ce, de descons iderare a
atribuţiilor pe care  le
aveam, în temeiul statutului
partidului”, asta după ce în
urmă cu numai un an era
cons iderat „preşedintele de
Consiliu Judeţean cotat cu
cel mai mare grad de
încredere (81%) dintre
preşedinţii consiliilor
judeţene din ţară”. Ion
Prioteasa a ţinut să precize-
ze că nu a fost împins  sau
forţat să ia această decizie
şi nici nu a fost şantajat,
aşa cum s-a încercat să se
inducă opiniei publice, ş i că
nu va pleca europarlamen-
tar la Bruxelles,
rămânând pre-
şedinte al Con- si-
liului Judeţean
Dolj pentru ur-
mătorii trei ani.
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Elevi cu performanţe
de excepţie la Şcoala
“Sf. Gheorghe” din Craiova

Judeţul Dolj s-a clasat, nu de puţine
ori, pe cele mai înalte podiumuri la olim-
piadele şi concursurile şcolare naţionale
şi chiar internaţionale. Şcoala Gimnazia-
lă “Sf. Gheorghe” din Craiova are cu ce
se lăuda din acest punct de vedere, pen-
tru că doi dintre elevii care învaţă aici au
reuşit, în mai puţin  de un an, să-şi ui-
mească profesorii cu rezultate remarca-
bile. Astfel, locul I la Olimpiada de Lim-
bă, Comunicare şi Literatură Română,
faza naţională, pe care s-a clasat Victoria
Maria Deliu, şi medalia de argint obţinu-
tă de Andrei Nicolăescu la Olimpiada de
Matematică, urmată de calificarea în lo-
tul lărgit de juniori la Balcaniadă, sunt
adjudecate fără doar şi poate de unitatea
de învăţământ craioveană.

Preşedintele României,
Traian Băsescu:
 „Nivelul tehnologic
atins la Ford se înscrie
perfect în Parteneriatul
strategic româno-
american”

La APIA Dolj, cel mai capabil funcţionar
public a fost... retrogradat!actualitate / 3
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Guvernul a prezentat ieri public lista salariilor
nete la nivel maxim, pentru luna martie, ale direc-
torilor din companiile de stat din sectorul energe-
tic, în care sunt indicate remuneraþii între 4.693
lei ºi 18.000 lei. Pe listã sunt prezentaþi mai mulþi
directori din companiile Oil Terminal, Conpet,
Romgaz, Complexul Energetic Hunedoara, Com-
plexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica, Nuclea-
relectrica, Transelectrica ºi Electrica, inclusiv fi-
liale. Documentul avansat de Guvern relevã cã un
director general primeºte un salariu net cuprins
între 4.693 lei (la Conpet) ºi 18.000 lei (Electrica
Distribuþie Muntenia Nord), în timp ce alþi direc-
tori sunt remuneraþi lunar cu sume care ajung pânã
la 14.306 lei (Romgaz). ªefii de direcþie ajung, la

rândul lor, la salarii lunare de 13.183 lei (Hidroe-
lectrica). „Sigur, mã îndoiesc cã un mare ban-
cher a reuºit sã câºtige, în ultimii ani, în medie,
188.000 de lei pe lunã, cum se câºtigã la Asigurãri
(n.r. - Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor),
sau 80.000 de lei pe lunã la Valori Mobiliare (n.r. -
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare) sau
62.000, ca la Pensii Private (n.r. - Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private). E
greu în lumea privatã sã câºtigi atâþia bani cum
câºtigi la stat. Am þinut foarte mult, ºi de mâine
toate salariile ºi veniturile de la aceastã autoritate
(n.r. - Autoritatea de Supraveghere Financiarã,
instituþie nou înfiinþatã, a cãrei conducere a fost
votatã ieri de Parlament) trebuie sã se încadreze

în standardele Bãncii Naþionale. Niºte stan-
darde, oricum, mult mai generoase decât
cele care îi privesc pe membrii Guvernu-
lui. Cam de vreo zece ori mai mari faþã de
cele în cazul membrilor Guvernului ºi de
vreo 50 de ori faþã de oamenii obiºnuiþi.
Era o exagerare pe care mã bucur cã o
îndreptãm”, a afirmat premierul Victor
Ponta ieri, la începutul ºedinþei de Guvern.
În acest context, premierul a reluat ideea
cã directorii companiilor de stat care câº-
tigã aºa de bine ar trebui impozitaþi supli-
mentar. „Poate reuºiþi, domnul ministru
Chiþoiu ºi domnul ministru Niþã (n.r. –
Daniel Chiþoiu, ministrul Finanþelor, ºi Con-
stantin Niþã, ministru delegat pentru Ener-
gie), sã vedem ce facem cu aceºti sãraci

de directori. (...) Eu nu zic cã nu trebuie plãtiþi
bine, dar poate vedem de ce trebuie sã fie plãtiþi
mii de directori în felul ãsta, cu un salariu care e
de vreo cinci ori cât al dumneavoastrã, care, teo-
retic, sunteþi responsabili de ei. Nu vorbesc de
manageri privaþi. (...) E o pâine foarte albã la stat,
dar poate au ºi perfomanþã cu aceastã ocazie ºi
poate reuºim sã mai impozitãm într-un fel sau
altul, cã cred cã pot sã participe la efortul pe care
îl face toatã lumea, în condiþiile în care un profe-
sor sau medic îl angajãm acum cu 1.100 lei, un
medic rezident, ºi 14.000 lei, un director la.... Da,
chiar cred cã suntem o þarã în care nu punem
valorile în ordinea corectã”, li s-a adresat Ponta
membrilor Cabinetului. O altã solicitare a premie-
rului s-a referit la problema accesului public la
informaþii privind veniturile angajaþilor din admi-
nistraþia publicã, arãtând cã, deocamdatã, doar pa-
tru ministere au îndeplinit în totalitate aceste ce-
rinþe de transparenþã. Termenul stabilit pentru re-
zolvare: pânã la Sãrbãtorile de Paºte.

Conform unui comunicat emis ulterior de Exe-
cutiv, în sectorul energetic ºi al resurselor energetice
cel mai mare salariu lunar îl are directorul general al
FDEE Electrica Distribuþie Muntenia Nord - 18.000
lei, urmat de directorul general al Nuclearelectrica -
14.851 lei, directorul general adjunct al Romgaz -
14.306 lei, directorul adjunct economic al Hidroserv
Sebeº - 13.922 lei, directorul general al Complexului
Energetic Oltenia - 13.455 lei, director direcþie Hi-
droelectrica - 13.183 lei, directorul adjunct tehnic la
Hidroserv Curtea de Argeº - 13.052 lei.
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Dobriþoiu contestã
începerea urmãririi penale

Fostul ministru al Apãrãrii,
Corneliu Dobriþoiu, a contestat la
Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) decizia de începere a
urmãririi penale în cazul sãu,
pentru modul în care a cumpãrat
locuinþa de serviciu de la minister.
Acesta trebuia sã se prezinte ieri la
DNA, pentru a da o declaraþie în
faþa procurorilor militari anticorup-
þie în dosarul în care este acuzat cã
a închiriat ºi ulterior a cumpãrat, la
un preþ subvenþionat, o locuinþã de
serviciu de la MApN, folosind
declaraþii false, dar nu a mai venit,
surse judiciare declarând pentru
Mediafax cã acesta a depus o
plângere în cazul rezoluþiei
procurorului privind începerea
urmãririi penale.

Cel mai performant radar,
scos ieri la vânãtoare
de vitezomani

Radarul cu laser, cãci despre el
este vorba, a fost pus ieri la treabã
pe autostradã. Acesta înregistreazã
viteza cu care ruleazã maºinile de la
o distanþã de peste 1.000 de metri.
Aparatul este atât de exact încât
ºoferii care au contestat amenda în
instanþã au pierdut fãrã discuþii.
„Acest aparat radar este un
cinemometru la sol, care are o
precizie foarte mare. Filmeazã de la
distanþe foarte mari. Pânã în
prezent nu am avut nici o contesta-
þie pierdutã”, a declarat agentul ºef
principal Marius Dan, potrivit
Realitatea.net. Pistolul cu laser
foloseºte o metodã ce se bazeazã pe
timpul de reflecþie al luminii: acesta
emite o singurã licãrire de luminã
infraroºie ºi apoi mãsoarã timpul de
revenire al luminii. Mai exact,
pistolul mãsoara numãrul de
nanosecunde cât îi ia reflecþiei sã se
întoarcã ºi, împartind-o la 2, poate
calcula viteza maºinii.

Guvernul a aprobat majorarea cu
2,5 milioane lei, de la 50.000 lei la
2,55 milioane lei, a volumului chel-
tuielilor pentru reclamã ºi publicita-
te prevãzute în bugetul propriu al
Ministerului Transportului pentru
activitatea de privatizare, cu scopul
promovãrii vânzãrii acþiunilor la
CFR Marfã. Decizia a fost luatã,
prin hotãrâre, în ºedinþa de ieri a
Guvernului.   Suma de 2,5 milioane
lei va fi obþinutã prin scãderea, în
bugetul ministerului, a volumului
cheltuielilor pentru rapoarte de eva-
luare în procesul de privatizare ºi
postprivatizare, respectiv de la 11
milioane lei la 8,5 milioane lei. „Creº-
terea volumului cheltuielilor pentru
reclamã ºi publicitate este justifica-

Guvernul dã bani mai mulþi pe reclame
pentru privatizarea CFR Marfã

Comisiile de buget-finanþe ºi
Comisiile economicã din Senat
ºi Camera Deputaþilor i-a vali-
dat, ieri, în urma audierilor, pe
Dan Radu Ruºanu pentru func-
þia de preºedinte al Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã
(n.r. – instituþie nou înfiinþatã)
ºi  pe Daniel Dãianu pentru
funcþia de prim-vicepreºedin-
te al acestei instituþii. Totoda-
tã, comisiile i-au validat pe
Daniel Tudor, Mircea Ursache
ºi Ion Giurescu pentru func-
þiile de vicepreºedinþi. Comisii-
le i-au validat ºi pe Dorina Mi-
hãilescu, Gheorghe Marcu, Ga-

Ruºanu ºi Dãianu, validaþi de
comisiile parlamentare ca preºedinte,
respectiv prim-vicepreºedinte la ASF tã de atragerea unui numãr cât mai

mare de potenþiali cumpãrãtori în
achiziþia pachetului de acþiuni pe
care Ministerul Transporturilor îl
gestioneazã la CFR Marfã în calita-
te de acþionar, în numele statului ro-
mân”, a explicat purtãtorul de cu-
vânt al Guvernului, Andrei Zahares-
cu. Termenul de depunere a docu-
mentaþiei de participare la etapa de
precalificare pentru privatizarea
CFR Marfã a fost recent prelungit
pânã pe 8 mai, de la 22 aprilie, iar
termenul final pentru deschiderea
ofertelor ºi desemnarea câºtigãto-
rului este 20 iunie. Licitaþia pentru
pachetul de 51% din acþiunile CFR
Marfã va porni de la un preþ de 180
milioane de euro.

vrilã Alexe, Gheorghe Albu,
Lorand-Istvan Kralik, Marian
Mîrzac, Marian Sârbu, Cornel
Moldoveanu,  Tudor  Bal tã ,
Doru Frunzulicã, Nina Puiu ºi
Gheorghe Cornel Coca Con-
stantinescu pentru funcþiile de
membri ai Consiliului ASF. Vo-
tul a fost secret ºi s-a dat pen-
tru fiecare candidat în parte.
Componenþa structurii de con-
ducere a ASF va fi supusã, as-
tãzi, votului plenului comun al
Parlamentului. Tot ieri, preºe-
dintele Traian Bãsescu a pro-
mulgat legea prin care a fost
înfiinþatã ASF.

Deputatul PNL Dan Motrea-
nu (foto) a declarat, ieri, cã
actualele opt regiuni de dezvol-
tare au fost stabilite printr-un
„compromis politic”, fiind
excluse criteriile geografice,
culturale ºi istorice, iar înainte
de a se decide menþinerea
actualelor regiuni este nevoie
de o evaluare a acestora.
„Trebuie sã atrag atenþia, încã
de la început, cã delimitarea
regiunilor de dezvoltare
existente a fost rezultatul mai
degrabã al unui compromis
politic, decât al unei analize
aprofundate. (...) Dacã Uniu-
nea Europeanã foloseºte

aproximativ 100 de indicatori
în politica de dezvoltare
regionalã, în anul 1997 s-au
folosit numai 17 astfel de
indicatori în construcþia
regionalã ºi a indicelui global al
dezvoltãrii. Dintre cei 8 mari
piloni ai dezvoltãrii regionale,
demografic, economic, social,
infrastructurã, educaþie,
istoric, geografic, cultural,
ultimii trei au fost aproape
excluºi”, a susþinut Motreanu.
În opinia acestuia, discuþia
despre stabilirea numãrului
regiunilor „mocneºte în secret
de câteva luni, hrãnindu-se cu
visuri de mãrire ale unor actori

locali sau naþionali, cu idei fixe
ale unor funcþionari sau cu
obsesii cauzate de tãceri
apasãtoare clãdite pe temeri,
frici ºi momente de
indecizie, pânã într-
un punct în care
devine deja de
necontrolat, stâr-
nind pasiuni ºi
orgolii nemãsurabi-
le”. Drept urmare,
deputatul liberal
susþine cã „înainte
de a discuta despre
o nouã regionalizare
a României, avem
datoria de a prezen-

ta o evaluare serioasã asupra a
ceea ce a reprezentat funcþio-
narea ºi rezultatele obþinute de
actualele regiuni”.

Motreanu: Delimitarea regiunilor a fost un compromis politic



  cuvântul libertăţii / 3miercuri, 24 aprilie 2013 actualitate

Despre Agenţia de Plăţi şi Inter-
venţii pentru Agricultură (APIA)
Dolj, instituţie publică responsabilă
cu gestionarea unor forme de spri-
jin destinate susţinerii agriculturii,
competenţe prevăzute prin Legea
nr. 1/2004 actualizată, multe lucruri
deosebite nu se pot spune. Nici cu
bunăvoinţă. Adic ă „de bine”, de
competenţă şi etică – da, aşa ceva
– se poate vorbi doar cu zgârcenie
şi maximă prudenţă. De la reţine-
rea de către procurorii DNA a fos-
tului director, Sergiu Drăgancea,
pentru luare de mită, şi condamna-
rea ulterioară a acestuia la 4 ani de
închisoare cu executare, s-au mai
întâmplat şi alte lucruri ilogice, cel
puţin, deloc la locul lor, dar şi în-
călcări flagrante ale legii, semn că
toată tevatura de acum doi ani nu a

MIRCEA CANŢĂR

La APIA Dolj, cel mai capabil
funcţionar public a fost... retrogradat!

fost deloc „o învăţătură de minte”
cum se spune. Fireşte, nu registrul
etic al comportamentului general
contează. De etica profesională e
vorba. Şi există un cod de conduită
al funcţionarilor publici, regăsit în
Legea nr. 7/2004 (republicată).
Conducerea APIA Dolj a fost în-
credinţată dintr-un început liberali-
lor. Care au şi pus „batista pe ţam-
bal” în cazul  Sergiu Drăgancea,
fără nici o remuşcare, de parcă se
numise singur. În contextul venirii
la putere a USL, „la repezeală”, fără
o partajare clară a funcţiilor de con-
ducere, director a fost numită Car-
men Benga, aflată anterior  pe o
funcţie de execuţie. În viteză, cum
spuneam. Veronica Cocoşilă, pre-
decesorul director, numit de pede-
lişti, a fost dusă înapoi, de unde ve-

nise, adică „şefă de serviciu la aju-
toare de stat”. De fapt, de notorie-
tate era următoarea realitate: com-
petenţa numărul unu la APIA Dolj,
din perspectiva executării plăţilor
autorizate la termenele şi în condi-
ţiile prevăzute de reglementările
comunitare şi de legislaţia în vigoa-
re, era şi este Emil Călugăru. Cu
atestat pe post, obţinut prin „con-
curs” pe bune, menţinut în plan
secund, ca director adjunct, în ab-
senţa unei susţineri politice ferme.
Dar şi asta până recent, când s-a
văzut înlocuit, în funcţia deţinută,
de Dumitru Stroe, anterior consi-
lier superior în organigrama insti-
tuţiei, nu altul decât tatăl deputatu-
lui de Dolj cu acelaşi nume. Fiind-
că adevărata parvenire e pe linie
politică. În plan strict profesional,

oricât de sus ai urca, poţi fi ori-
când strivit de orice mediocritate.
Poate că Dumitru Stroe şi-a imagi-
nat că se poate autodepăşii profesi-
onal, hazardându-se într-o opţiune
indusă politic. Argumente morale?
Vax. Nimic nu poate sta în calea
aroganţiei politice, nici bunul simţ,
nici logica elementară. APIA Dolj e
de la o vreme, şi pentru o vreme,
un campus al. .. liberalilor, unde
aceştia fac legea, la repezeală. N-a
fost făcut aici „funcţionar public”
Marius Deca, acum reprezentantul
guvernului în teritoriu. La cerere.
Într-o lună sau maxim două, cum
singur relata, într-un interviu apă-
rut în presa locală la 19 noiembrie
2012. Bănuim că ştia ce vorbeşte.
Numai că, potrivit Regulamentului
Intern al APIA (art. 6, al. 4, litera

b), perioada de probă era de 30 de
zile calendaristice, în cazul unui an-
gajat contractual, pe perioadă de-
terminată. Legea nr. 188 republica-
tă/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici (art. 4, al. 3, lit. b) men-
ţionează expres, fără echivoc, că
persoana numită, pe perioadă de-
terminată, dobândeşte calitatea de
funcţionar public numai pe aceas-
tă perioadă şi nu beneficiază, la
încetarea raportului de serviciu, de
dreptul de a intra în corpul de re-
zervă al funcţionarilor publici. Asta
spune legea. La APIA Dolj, legea o
fac... alţii. Şi se poate orice. Inclu-
siv minunea ca cel mai capabil func-
ţionar public să fie... retrogradat,
prin jocuri de interes, fără vreo le-
gătură cu adevăratul obiect de acti-
vitate al instituţiei.

Delegaţia firmei de construcţii din China a
fost primită de primarul Lia Olguţa Vasiles-
cu, care le-a prezentat cele mai importante
proiecte ale Primăriei pentru următorii ani.
Chinezii nu s-au arătat interesaţi de construi-
rea de locuinţe sau a unui spital municipal,
pe care edilul îl doreşte în Craiova. Singurul
obiectiv care le-a trezit interesul este viitorul
stadion, pentru care Primăria mai are puţin

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, s-a întâlnit, ieri, cu reprezentanţii unei fir-
me de construcţii din China, care sunt interesaţi să investească în municipiu, în urmă-
torii ani. Chinezii şi-au arătat interesul pentru construcţia stadionului „Ion Oblemen-
co”, proiectul care are deja studiul de fezabilitate aproape finalizat. Municipalitatea îşi
doreşte să realizeze acest proiect cu fonduri europene, dar dacă acesta nu va fi declarat
eligibil, primarul Lia Olguţa Vasilescu spune că este necesară o centură de siguranţă.

de lucru la studiul de fezabilitate.
„Este vorba de o firmă foarte mare de

construcţii din China, interesată de proiec-
tele pe care le dezvoltă municipalitatea în
următorii ani. Le-am prezentat proiec tele
mari – cartierul de locuinţe, spitalul munici-
pal şi stadionul –, de ultimul fiind cei mai
interesaţi. Pentru acest proiect avem studiu
de fezabilitatea aproape finalizat. După Paşti

vă vom prezenta macheta şi videoclipul. Va
arăta superb, mult peste ceea ce am văzut
până acum în România. Va rivaliza cu mari-
le stadioane europene. Valoarea va fi unde-
va la 80 de milioane de euro. Sperăm să îl
facem pe fonduri europene. Dacă nu, atunci
vom avea nevoie de un investitori cum sunt
chinezii, care să îl facă pe cheltuială pro-
prie, urmând să recupereze investiţia de la
municipalitate în următorii 30 de ani. Spe-
ranţa noastră este că îl vom construi din
fonduri europene, dar trebuie să ne luăm
toate măsurile de siguranţă”, a declarat Lia
Olguţa Vasilescu.
Scrisoare de intenţie de la delegaţia
care a vizitat Craiova, în martie

Prima vizită a unei delegaţii de chinezi
în acest an, la Craiova, a avut loc în luna

martie, când preşedintele grupului chinez
EME,  alături de alţi doi reprezentanţi din
cadrul companiei, s-au arătat interesaţi că
cons truiască la Craiova apartamente pen-
tru tineri şi să investească sume importan-
te la Complexul Energetic Oltenia. Ieri,  Lia
Olguţa Vasilescu a anunţat că ac eastă vizi-
tă nu a rămas fără urmări şi că a primit o
scrisoare de intenţie de la chinezi, care îşi
doresc să investească într-un proiect legat
de energie.  „Este a doua vizită a unei dele-
gaţii chineze în Craiova. De la precedenta
am primit o scrisoare de intenţie. Este vor-
ba de un proiect pe energie, pe care vor să
îl facă în Craiova. Aceas tă scrisoare va fi
pusă la dispoziţia consilierilor locali pentru
a lua o dec izie împreună”, a mai declarat
Lia Olguţa Vasilescu.

MARIN TURCITU

O firmă de construcţii din China,
interesată să investească în Craiova

O firmă de construcţii din China,
interesată să investească în Craiova

O firmă de construcţii din China,
interesată să investească în Craiova

O firmă de construcţii din China,
interesată să investească în Craiova

O firmă de construcţii din China,
interesată să investească în Craiova

O firmă de construcţii din China,
interesată să investească în Craiova

O firmă de construcţii din China,
interesată să investească în Craiova

O firmă de construcţii din China,
interesată să investească în Craiova

O firmă de construcţii din China,
interesată să investească în Craiova

Reprezentanţii IPJ  Dolj au
anunţat că, în cursul zilei de luni,
poliţiştii Secţiei 4 Craiova l-au re-
ţinut pentru 24 de ore pe Bogdan
Horvath, de 21 de ani, din c o-
muna Sălsig, judeţul Maramureş,
suspectat de comiterea a două in-
frac ţiuni de tâlhărie.  Tânărul,
care a fost expulzat la înc eputul
aces tei luni din Belgia,  unde mun-
cea fără acte, a venit în Craiova
pe 12 aprilie, şi-a găsit o maşină
abandonată unde a dormit şi îşi

Tâlhărea ca să aibă bani de „păcănele”
Un tânăr de 21 de ani, dintr-o comună din judeţul

Maramureş, care şi-a făcut veacul prin Craiova de
pe 12 aprilie, a ajuns, luni, în arestul IPJ Dolj, după
ce s-a stabilit că a comis două tâlhării. Tânărul a fost
expulzat din Belgia, unde autorităţile l-au prins mun-
cind fără acte, a venit în Craiova, unde cunoştea zona

Gării, pentru că de aici a plecat anul trecut în străi-
nătate, a dormit într-o maşină abandonată şi, când a
terminat banii pe care îi avea, a smuls lănţişorul din
aur de la gâtul unei femei şi geanta alteia. Poliţiştii l-
au prins într-o sală de jocuri electronice, iar ieri a
fost arestat preventiv pe 29 de zile.

făcea veac ul într-o sală de jocuri
electronice din zona Gării Craio-
va. A cheltuit toţi banii pe c are i-
a avut la el, în jur  de 100 de euro,
iar când s-a trezit fără leu, s -a
apucat de tâlhării. Astfel, conform
poliţiştilor, pe 16 aprilie Bogdan
Horvath i-a smuls geanta craio-
venc ei Dumitra C., de 66 de ani,
în timp c e ac eas ta se deplasa pe
bulevardul “Dacia”, iar pe 21 apri-
lie a smuls de la gâtul Getei C.,
de 55 de ani,  din Craiova un lăn-

ţişor cu medalion din aur.
“În urma activităţilor specif i-

ce întreprinse de poliţiştii Secţiei
4 Poliţie Craiova a fost identif i-
cat autorul faptelor, în persoana
tânărului de 21 de ani din judeţul
Maramureş , ac esta f iind prins în
inc inta unui cazino situat în apro-
pierea Gării Craiova. În cauză s-
a dispus începerea urmăriri pe-
nale sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunii de tâlhărie,  iar în baza
probatoriului adminis trat de poli-

ţişti învinuitul a fos t reţinut pe
bază de ordonanţă pe timp de 24
de ore şi introdus în arestul IPJ
Dolj”, au comunicat reprezentan-
ţii IPJ Dolj.  Ieri după-amiază, Ju-

decătoria Craiova i-a emis man-
dat de arestare pe 29 de zile, as t-
fel că acum are asigurată caza-
rea şi masa.

CARMEN ZUICAN
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Respectând tradiþia, ºi militarii
craioveni au sãrbãtorit, ieri, de
Sfântul Gheorghe, considerat pro-
tectorul Forþelor Terestre din Ar-
mata României. Nu oricum, ci in-

Florin Iulian Siclitaru a fost
arestat preventiv pe 1 aprilie a.c.,
la o zi dupã ce a provocat un acci-
dent mortal pe Calea Bucureºti din
Craiova, în urma cãruia doi tineri
au pierit. Accidentul s-a petrecut
duminicã, 31 martie, dimineaþa, în
jurul orei 5.00, la trecerea de pie-
toni de la intersecþia Cãii Bucu-
reºti cu strada „Spaniei”, unde au-
toturismul Mercedes condus de
Florin Iulian Siclitaru i-a „spulbe-
rat” pe Andrei Dragomir, de 20 de
ani, ºi pe Cosmin Bãbãlãu, de 21
de ani, ambii din Craiova. Victi-
mele au decedat, iar autorul a fu-
git, dupã ce ºi-a abandonat auto-
turismul la câteva sute de me-
tri de locul impactului.

Duminicã seara, în jurul orei
22.00, reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã autorul accidentului
a fost prins. Dupã ce a dispã-
rut, în tot judeþul s-a dat alar-
ma, fiind constituite filtre rutie-
re pe toate drumurile. La un
astfel de filtru a fost descope-

Ziua Forþelor TZiua Forþelor TZiua Forþelor TZiua Forþelor TZiua Forþelor Terestre,erestre,erestre,erestre,erestre,
sãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiova

Într-o atmosferã de sãrbãtoare, mi-
litarii craioveni au marcat, ieri, Ziua
Forþelor Terestre la comandamentul
Batalionului 20 Infanterie „Scorpionii
Negri”, printr-un ceremonial militar-
religios. ªi pentru cã a fost Ziua Porþi-

lor Deschise, în curtea unitãþii a fost
amenajatã o expoziþie de tehnicã mi-
litarã, astfel încât vizitatorii – majori-
tatea elevi ºi copii din grãdiniþele cra-
iovene – sã aibã ocazia sã vadã îndea-
proape echipamentele de luptã.

vitându-i pe craioveni sã le fie alã-
turi la manifestãri. Mai întâi, la
ceremonialul militar-religios, apoi
la expoziþia de tehnicã militarã
amenajatã în curtea Batalionului 20

Infanterie „Scor-
pionii Negri”. De
asemenea, au fost
prezentate standuri
cu tehnicã militarã
ºi exerciþii militare
demonstrative.

Ziua a început
cu intonarea Im-
nului Naþional al
României, urmatã
de oficierea unui
serviciu religios de
cãtre preotul uni-

tãþii, chiar în curtea comanda-
mentului Batalionului 20 Infante-
rie „Scorpionii Negri”, în memo-
ria eroilor ce ºi-au dat supremul
sacrificiu în teatrele de operaþiuni
din Angola, Irak sau Afganistan.
Apoi, militarii craioveni le-au ofe-
rit vizitatorilor un spectacol de tip
„drill show”, iar Muzica Militarã
a garnizoanei Craiova a susþinut
un program muzical aniversar.
Craiovenii, încântaþi sã vadã
tehnica de luptã

Curiozitatea, dar ºi dorinþa de
a fi alãturi de ostaºi i-au deter-
minat pe craioveni sã accepte in-
vitaþia de a fi prezenþi în curtea
unitãþii militare. Cei mai mulþi au

fost încântaþi sã vadã tehnica de
luptã: pistoale ºi puºti mitralierã,
veste antiglonþ, binoclu, busole
ºi o piesã modernã de apãrare an-
tiaerianã. Toþi ochii s-au îndrep-
tat, apoi, cãtre cele douã trans-
portoare blindate, unul de tip Pi-
ranha, care se gãseºte ºi în tea-
trele de operaþiuni.

Tot în programul de ieri a fost
inclus un simpozion la Cercul Mi-
litar din Craiova, dedicat Zilei For-
þelor Terestre Române, eveniment

la care au fost invitaþi veterani de
rãzboi, cadre militare în activita-
te, rezervã ºi retragere.

Ieri, în toate garnizoanele din
þarã s-au desfãºurat ceremonii mi-
litare de omagiere a jertfelor mili-
tarilor cãzuþi la datorie ºi de evo-
care a tradiþiilor de luptã ale unitã-
þilor, precum ºi adunãri festive, sim-
pozioane, evocãri, expoziþii de carte
ºi foto, ziua porþilor deschise, com-
petiþii sportive ºi aplicativ militare.

RADU ILICEANU

Încã 30 de zile de arest
pentru Siclitaru

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri dupã-amiazã, în jurul orei
15.00, ºoferul unui Audi A8, care
circula pe strada „Nicolae Iorga”,
din Craiova, la efectuarea viraju-
lui pentru a intra pe strada „Fraþii
Goleºti” nu a acordat prioritate de
trecere ºi a lovit în partea dreaptã
un autoturism Dacia Logan care
circula regulamentar, în urma ac-
cidentului Dacia fiind proiectatã de
trotuar. Autoturismul Audi nici
mãcar nu a oprit, continuându-ºi
deplasarea, în timp ce ºoferul Lo-
ganului, Florin Niþu, de 30 de ani,
din Craiova, a fost transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru îngrijiri medicale
ºi investigaþii. La nivelul IPJ Dolj
s-a dat rapid alarma, au fost insti-
tuite filtre în trafic ºi, dupã apro-

A provocat un accidentA provocat un accidentA provocat un accidentA provocat un accidentA provocat un accident
cu „bulgãroaica” ºi a fugitcu „bulgãroaica” ºi a fugitcu „bulgãroaica” ºi a fugitcu „bulgãroaica” ºi a fugitcu „bulgãroaica” ºi a fugit

ªoferul unui autoturism Audi A8, înmatriculat în Bulgaria, care a
provocat un accident de circulaþie ieri, în jurul orei 15.00, în Craiova,

ºi a fugit, a fost prins de poliþiºti douã ore mai târziu, la ieºirea din
Craiova spre Bucovãþ, la un filtru instituit în trafic tocmai pentru
acest lucru. Tânãrul, de 21 de ani, din comuna Almãj, este acum

cercetat, în libertate, pentru vãtãmare corporalã din culpã ºi pãrãsi-
rea locului accidentului fãrã încuviinþarea organelor judiciare.

ximativ douã ore de la produce-
rea accidentului, maºina implica-
tã a fost opritã la un filtru ampla-
sat la ieºirea din oraº spre Buco-
vãþ. La volan se afla Iulian Iaman-
diþã, de 21 de ani, din comuna Al-
mãj, care a spus cã s-a speriat ºi
de aceea a fugit.

„În urma cercetãrilor s-a stabi-
lit cã ºoferul este posesor de per-
mis de conducere, nu consumase
bãuturi alcoolice, iar pe numele sãu
s-a întocmit dosar penal pentru
vãtãmare corporalã din culpã ºi
pãrãsirea locului accidentului fãrã
încuviinþarea organelor judiciare.
Cercetãrile sunt continuate cu tâ-
nãrul în stare de libertate”, ne-a
declarat comisar-ºef Adrian Cãpra-
ru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au dispus,
ieri, prelungirea arestãrii preventive a lui Florin
Iulian Siclitaru, craioveanul de 24 de ani care, la
volanul unui autoturism marca Mercedes, a ucis
doi tineri de 20, respectiv 21 de ani, din munici-
piu, în ultima zi a lunii martie. Întâmpinat pe
scãrile Judecãtoriei de pãrinþii lui Cosmin Bãbã-
lãu ºi de câþiva prieteni ai celor doi tineri care
i-au cãzut victime, Siclitaru n-a spus nimic,
a mers direct în camera de consiliu, propunerea
procurorilor de prelungire a arestãrii judecân-
du-se cu uºile închise. Siclitaru este cercetat pen-
tru ucidere din culpã cu consecinþe grave, întrucât
a fãcut douã victime ºi a pãrãsit locul faptei fãrã
încuviinþarea organelor judiciare.

rit, într-un autoturism care se în-
drepta cãtre Craiova, Florin Iulian
Siclitaru, de 24 de ani, din Craio-
va. Bandajat la un ochi, acesta a
fost dus direct la sediul Poliþiei,
pentru audieri. Târziu, noaptea,
craioveanul a fost reþinut pentru 24
de ore, fiind introdus în arestul IPJ
Dolj. Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au reþi-
nut în sarcina sa faptul cã „pe 31
martie, în jurul orei 5.00, în timp
ce conducea un autoturism Mer-
cedes Benz pe Calea Bucureºti din
Craiova, inculpatul a lovit douã
persoane, de 20, respectiv 21 de
ani, victimele decedând în urma

leziunilor, dupã care a pãrãsit locul
accidentului. S-a mai reþinut cã in-
culpatul a sãvârºit douã fapte – una
din culpã – uciderea, cu consecinþe
grave întrucât este vorba despre
douã victime, iar cea de-a doua cu
intenþie, în scopul de a-ºi asigura
scãparea, ºi anume pãrãsirea locu-
lui accidentului fãrã încuviinþarea
organelor judiciare. Nu s-a putut
stabili cã ar fi consumat alcool, astfel
cã aºteptãm rezultatele analizelor de
laborator în acest sens. În plus, pro-
curorul de caz a mai consemnat în
referat cã persoana inculpatului nu
este la prima încãlcare a legii pena-
le, fiind trimis în judecatã pentru vã-
tãmare corporalã”, ne-a declarat, la
momentul respectiv, procurorul Ni-
colae Uncheºelu, purtãtorul de cu-
vânt al Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova.

Arestat pe 29 de zile, Siclita-
ru a fãcut recurs, însã la Tri-
bunal a declarat cã-ºi retrage
recursul ºi a rãmas dupã gratii.
Ieri, procurorii au cerut prelun-
girea cu încã 30 de zile a mã-
surii arestãrii preventive a lui Si-
clitaru, propunere admisã de Ju-
decãtoria Craiova.

CARMEN ZUICAN
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Preºedintele PSD Dolj, Ion Priotea-
sa, a spus cã a ales sã facã declaraþia
de presã pentru a aduce câteva preci-
zãri legate de ceea ce s-a întâmplat în
ultimul timp, pentru cã s-a vorbit mult de
persoana sa ºi, implicit, de funcþia politi-
cã pe care o deþine în cadrul PSD Dolj
«Am sã încep cu Congresul PSD, de la
Bucureºti, care, aºa cum s-a vãzut ºi s-
a comentat îndelung, a adus douã funcþii
de vicepreºedinte pentru organizaþia ju-
deþeanã Dolj. Eu nu am câºtigat funcþia
de vicepreºedinte pentru care am can-
didat. Dar era ºi dificil, din punct de ve-
dere tehnic, ca o organizaþie judeþeanã,
indiferent de potenþialul ei exprimat la
ultimele alegeri locale ºi parlamentare de
anul trecut, dar ºi în alte împrejurãri, sã
aibã trei vicepreºedinþi în Biroul Central
al PSD. De altfel, þinta mea a fost func-
þia de vicepreºedinte regional ºi nu cea
de vicepreºedinte la nivel naþional al
PSD. Nu cred cã mai este vreo noutate
pentru nimeni faptul cã în cadrul organi-
zaþiei Dolj a PSD existã de mai multã
vreme neînþelegeri, disfuncþionalitãþi care
au slãbit unitatea echipei, discuþii trans-
mise ºi la nivelul conducerii centrale a
PSD de anumite persoane interesate sã
creeze aparenþa unor noi centre de pu-
tere în filialã. Fac o precizare strictã: pri-
misem acordul conducerii PSD sã mã
ocup de organizarea Conferinþei Judeþe-
ne de Alegeri, cum era ºi firesc, având
în vedere funcþia pe care o deþin. Apoi,
principiul „echipa câºtigãtoare nu se
schimbã”, evocat duminicã searã chiar
ºi de preºedintele PSD, prim-ministrul
Victor Ponta, nu avea cum sã fie des-
considerat la Dolj. Surpriza a fost des-
cumpãnitoare, în sensul recomandãrii de

a gãsi o soluþie amiabilã, adicã necon-
vulsivã, prin care sã eliminãm posibilita-
tea depunerii a douã candidaturi pentru
preºedinþia organizaþiei judeþene, pentru
cã exista posibilitatea fracþionãrii aces-
teia. Calea de compromis însemna ca
unul sã rãmânã la judeþ, iar celãlalt sã
candideze la funcþia de vicepreºedinte pe
regiune, cu susþinerea deplinã a delega-
þilor din Dolj ºi înþelegerea de rigoare,
conform uzanþelor, în astfel de împreju-
rãri. Acesta a fost ºi motivul pentru care
s-a decis amânarea organizãrii de ale-
geri la Dolj. Mai clar, având mandatul
de vicepreºedinte dobândit la Congresul
PSD, urma sã apar în plenul Conferinþei
de Alegeri ºi sã renunþ la funcþia de pre-
ºedinte PSD Dolj, obþinutã statutar. Ce
s-a întâmplat în „laboratoarele strategi-
ce” nu am idee, dar ºtiu deznodãmântul,
aºa cum îl ºtiþi ºi dumneavoastrã», a spus
Ion Prioteasa.

„De mai multã vreme a fost declan-
ºatã o campanie perfidã de obturare

a imaginii mele publice”
Liderul social-democrat s-a arãtat încã

nedumerit de motivul pentru care „i s-a
recomandat” sã candideze la funcþia de
vicepreºedinte naþional ºi nu pentru cea
la nivel regional: „Ceea ce pot sã afirm
în faþa dumneavoastrã cu acest prilej
este cã organizaþia PSD Dolj – de la ale-
gerile locale din vara anului 2008, când
am învins un reprezentant marcant al
PDL la funcþia de preºedinte al Consi-
liului Judeþean Dolj, pânã în iarna trecu-
tã, la alegerile parlamentare – a obþinut
sistematic rezultate peste media pe þarã
a celorlalte organizaþii social-democra-
te. Mai mult, nu mai departe de acum un

an, eram considerat preºedintele de Con-
siliu Judeþean cotat cu cel mai mare grad
de încredere (81%) dintre preºedinþii
consiliilor judeþene din þarã. Practic, de
mai multã vreme a fost declanºatã o
campanie perfidã de obturare a imaginii
mele publice, de desconsiderare a atri-
buþiilor pe care le aveam, în temeiul sta-
tutului partidului, fãcându-se resimþite
centre de putere la nivelul conducerii or-
ganizaþiei judeþene Dolj, care au proce-
dat, fãrã nicio consultare colegialã, la
numiri de oameni în funcþii de decizie la
nivelul serviciilor deconcentrate, gene-
rând confuzie”.

„Rãmân preºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj pentru urmãtorii trei ani”

Pentru a nu rupe Organizaþia Judeþea-
nã a PSD Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat
cã singura soluþie este aceea de a demi-
siona din funcþia de preºedinte de partid,
mulþumindu-le primarilor, viceprimarilor,
preºedinþilor de organizaþii locale ºi mili-
tanþilor pentru sprijinul acordat în toþi
aceºti ani. „În aceste circumstanþe înþe-
leg sã procedez, în singura manierã cu
putinþã, care sã evite ruperea organiza-
þiei judeþene la a cãrei unitate, coerenþã
ºi forþã, am participat nemijlocit. De ace-
ea cred cã singura soluþie, în momentul
de faþã, este demisia din funcþia de pre-
ºedinte al organizaþiei Dolj a PSD, rã-
mânând un simplu membru de partid. Le
mulþumesc primarilor, viceprimarilor, pre-
ºedinþilor ºi organizaþiilor locale ale PSD,
tuturor militanþilor noºtri, care m-au spri-
jinit în tot demersul meu constructiv ºi
care mi-au trimis mesaje de încurajare
în ultima vreme, chiar ºi astãzi. În conti-
nuare o spun cu toatã hotãrârea cã

aceastã decizie îmi aparþine în exclusivi-
tate. Nu sunt împins sau forþat sã iau
aceastã decizie ºi nici nu sunt ºantajat
sau ºantajabil, cum se încearcã a se in-
duce opiniei publice. De asemenea, nu
mã duc europarlamentar la Bruxelles, ci
rãmân preºedinte al Consiliului Judeþean
Dolj pentru urmãtorii trei ani. Le sunt da-
tor celor aproape 200.000 de doljeni care
m-au creditat cu votul lor în urmã cu un
an, urmând sã mã aplec ºi cu mai mare
forþã asupra problemelor reale, de inte-
res pentru judeþ ºi pentru administraþiile
publice locale. Rãmân devotat partidului
ºi construcþiei politice pe care am reuºit
s-o creãm în judeþul Dolj”, a mai spus
Ion Prioteasa.

„Doresc ca nimeni sã nu lege
demisia mea de rezultatul alegerilor

din cadrul Congresului”
În finalul declaraþiei politice, Ion

Prioteasa a afirmat cã demisa sa nu
este legatã în nici un fel de rezultatul
alegerilor din cadrul Congresului, unde
a fost o competiþie în care fiecare can-
didat merita sã câºtige: „În calitatea mea
de preºedinte al organizaþiei Dolj a PSD,
una dintre cele mai puternice la nivelul
þãrii, demisionez din aceastã funcþie cu
regretele de circumstanþã, nedorind sã
complic jocurile de culise orchestrate de
oameni ahtiaþi de efemera putere poli-
ticã. Doresc ca nimeni sã nu lege de-
misia mea din funcþia de preºedinte al
PSD Dolj de rezultatul alegerilor din ca-
drul Congresului partidului. A fost o
competiþie ºi, aºa cum am spus-o înain-
te de a mã înscrie în cursã, fiecare din-
tre cei care ºi-au depus candidatura
meritau sã câºtige”.

Ieri, Ion Prioteasa ºi-a anunþat demisia din funcþia de
preºedinte al Organizaþiei Judeþene a PSD Dolj. Acesta
a spus cã gestul vine ca rãspuns la „campanie perfidã de
obturare a imaginii mele publice, de desconsiderare a
atribuþiilor pe care le aveam, în temeiul statutului par-
tidului”, asta dupã ce în urmã cu numai un an era consi-
derat „preºedintele de consiliu judeþean cotat cu cel mai
mare grad de încredere (81%) dintre preºedinþii con-
siliilor judeþene din þarã”. Ion Prioteasa a þinut sã pre-
cizeze cã nu a fost împins sau forþat sã ia aceastã decizie
ºi nici nu a fost ºantajat, aºa cum s-a încercat sã se indu-
cã opiniei publice, ºi cã nu va pleca europarlamentar la
Bruxelles, rãmânând preºedinte al Consiliului Judeþean
Dolj pentru urmãtorii trei ani.

Investiiile propuse pentru
sistemul regional de alimen-
tare cu apã Calafat vor
include în prima  fazã trei
componente: reabilitare
staþie de tratare Calafat;
conducta de aducþiune ºi
reþea de distribuþie pentru
localitatea Ciupercenii
Vechi; conducta de aducþiu-

ne ºi reþea de distribuþie în
comuna Poiana Mare, unde
nu existã un sistem de
alimentare cu apã centralizat
(numai un puþ în centrul
localitãþii Poiana Mare, care
asigurã apa pentru unele
instituþii din acea zonã).

Investiþiile derulate în
cadrul acestui contract

vizeazã lucrãri de extindere
a reþelelor de apã pe 42 de
strãzi din localitãþile Poiana
Mare ºi Tunarii Vechi, pe o
distanþã de 41 km, ºi realiza-
rea a 1.157 de noi branºa-
mente. Investiþia mai preve-
de extinderea reþelei de
canalizare a apelor uzate
menajere pe o lungime totalã

de aproximativ 40 km, fiind
prevãzute 1.146 de noi
racorduri la consumatorii
individuali.

Pentru asigurarea colec-
tãrii ºi transportului apelor
uzate menajere, din localitã-
þile Poiana Mare ºi Tunarii
Vechi cãtre staþia de epura-
re ce se va executa în

localitatea Rastu Nou, vor fi
executate trei staþii de
pompare ºi o staþie de
transfer. În prezent, în
Poiana Mare ºi Tunarii
Vechi nu existã un sistem de
alimentare cu apã centrali-
zat, iar locuitorii nu benefi-
ciazã de servicii centralizate
de canalizare menajerã.

Contractul de lucrãri „Reþele noi de apã
ºi canalizare menajerã în Poiana Mare” a
fost semnat vineri, 19 aprilie, cu un consor-
þiu format din SC POLYSTART IMPEX SRL
– SC TCIF SA CRAIOVA – SC CONFORT
SA. Valoarea contractului este de
31,872.571,91 lei, fãrã TVA, cu o duratã de

S-a semnat contractul pentru apã
ºi canalizare menajerã în Poiana Mare

execuþie de 21 de luni, începând cu data
emiterii ordinului de începere a lucrãrilor
ºi face parte din proiectul „Extinderea ºi
modernizarea infrastructurii de apã ºi apã
uzatã în judeþul Dolj”, cofinanþat din Fon-
dul de Coeziune prin Programul Operaþio-
nal Sectorial Mediu, Axa prioritarã1.
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Prin 2007, vreo 40.000 de tone de
pãmânt erau vândute de þiganii din
Strehaia pe post de cãrbune, pentru
Termocentrala de la Hãlânga. Mai
mult chiar, timp de vreo ºapte ani,
pânã prin 2005, pe timpul directoru-
lui Traicu Rodin, apa grea se vindea
la jumãtate din preþul de producþie
cãtre Coreea de Sud ºi China, preju-
diciul adus statului fiind estimat la 5
milioane de dolari. Nimeni nu a fost
tras la rãspundere pentru pagubã,
pentru cã la sfârºitul anului 2001, ca-
binetul Nãstase a emis OUG 191 care
permitea astfel de vânzãri – „În pe-
rioada 2001-2004 Regia Autonomã
pentru Activitãþi Nucleare poate li-
vra la export apa grea la preþuri
promoþionale”. Ministrul Niþã  mai
vorbea despre contracte pãguboase.
ªi aici are ministru dreptate, dar uitã
când s-au fãcut aceste contracte. Pãi
contractele pentru executarea de lu-
crãri la depozitul de zgurã ºi cenuºã
al Sucursalei Romag Termo au fost
fãcute pe timpul directorului Con-
stantin Sãceanu (director general
pânã în 2009), care le-a încredinþat,
fãrã licitaþie. De exemplu, Energocon-
strucþia Bucureºti a obþinut din
aceastã afacere 38.500.000 lei. Ce este
de subliniat ºi chiar cu douã linii, ar fi
faptul cã RAAN nu a câºtigat mare
lucru din aceste afaceri, dar directo-
rul se relaxeazã prin Kenya ºi Dubai.
În plus ºi-a ridicat la Batoþi, judeþul
Mehedinþi, o frumoasã ºi spaþioasã
casã de vacanþã.

Gheorghe Dulcea,
criticat ºi avansat

Ministrul Niþã a dat la un mo-
ment dat ca exemplu negativ mana-
gementul defectuos de la RAAN im-
plementat de Gheorghe Dulcea, di-
rectorul general de la acea datã.
Ministrul chiar l-a apostrofat pe pre-
ºedintele Consiliului Judeþean, Adri-
an Duicu, cel care l-a susþinut pe
Dulcea pentru a urca în ierarhie la
RAAN, de pe postul de director eco-

nomic, pe postul de director gene-
ral. ªi dacã atunci oficialul dãdea de
înþeles cã zilele lui Dulcea la condu-
cerea RAAN sunt numãrate, câteva
sãptãmâni dupã constatãm cã Re-
gia nu poate merge mai departe fãrã
ca Gheorghe Dulcea sã nu fie la con-
ducere. Acesta pare a fi un personaj

cheie al Regiei, care tot timpul a ºtiut
ce bani se cheltuiesc, cine are prio-
ritate la platã. La capitolul investiþii
imobiliare nici Dulcea nu stã rãu.
Acesta ºi-a cumpãrat în aceastã pe-
rioadã  o casã în Severin ºi mai mult,
ºi-a construit ºi o casã de vacanþã
în Cãlimãneºti, pe Valea Oltului.

Afacerile imobiliare la concurenþã
  Dar sã nu trecem foarte uºor

peste modul în care ºtiu mai marii
de la RAAN sã-ºi economiseascã
lefurile ºi sã le investeascã în afa-
ceri imobiliare. În timp ce directori-
lor le înfloreau vilele sau aparta-
mentele prin diverse zone ale jude-
þului sau chiar în alte judeþe, con-
tractele acordate preferenþial goleau
conturile regiei. De exemplu, Adri-
an Dobjanschi, directorul Romag
Termo, pânã în 2008, ºi-a ridicat o
ditamai vila, în centrul oraºului ºi
paral ºi-a tras ºi o casã de vacanþã
de pe Clisura Dunãrii. Dobjanschi
împarte curtea cu finul sãu, ingine-
rul Eugen Surdulescu, care ºi el ºi-
a construit o casã de vacanþã pe
Clisura Dunãrii. Tot casã de vacan-
þã cu vedere la Dunãre ºi-a luat ºi
Marian Balaci, alt director Romag
Termo, care a condus regia în pe-

rioada 2009-2012. Acesta ºi-a cum-
pãrat ºi un apartament de lux în Ti-
miºoara. Nici actualul director al
ROMAG TERMO, Alin Palcu, nu e
plâns. Ca sã nu se lase mai prejos
ºi-a cumpãrat ºi acesta o casã de
vacanþã pe Clisura Dunãrii. Liderii
de sindicat de la Regie nu pot fi
consideraþi, nici pe departe sãracii
societãþii. Aºa s-ar putea explica
Pensiunea Belvedere din Drobeta
Turnu Severin pe care Dumitru Ne-
beja, fostul lider de sindicat de la
Sucursala ROMAG TERMO, ºi-a
construit cu banii ºi materialele ter-
mocentralei.

Fierul vechi sau inoxul de la
uzina de apã, magnet pentru

„bãieþii deºtepþi”
O altã metodã de cãpuºare a re-

giei este acordarea contractelor de
pazã. Nu o datã presa a scris de-
spre implicarea lui Nicolae Micºno-
niu, ºeful poliþiºtilor locali din Se-

verin, a cãrui firmã a obþinut con-
tractul de pazã. În numai trei ani,
prin trei contracte (158/30.06.2010,
254/01.07.2011 ºi 245/29.06.2012),
firma SC VIGILENT SRL a câºtigat
aproape 15 milioane de lei. Un alt
personaj celebru ale cãrui afaceri
s-au învârtit pe lângã RAAN este
timiºoreanul Georgicã Cornu. Fir-
ma sa, CONFORT SA, a pãtruns în
Drobeta Turnu Severin prin 2004
când a obþinut lucrãrile de moder-
nizare a sistemului de termoficare
al oraºului, beneficiind, probabil, ºi
de prietenia cu Rodin Traicu. Pânã
în prezent CONFORT SA a câºtigat
peste 800 milioane lei, din lucrãri
slab calitative sau neexecutate, dar
pentru care regia plãteºte, în conti-
nuare, penalitãþi. Firma a fost im-
plicatã în modernizarea sistemului

de termoficare al municipiului, re-
paraþiile la cazanul nr. 4 de la Su-
cursala ROMAG TERMO, instala-
þia de evacuare zgurã ºi cenuºã în
ºlam dens. Deºi a intrat în insolven-
þã, fierul vechi sau inoxul de la uzi-
na de apã grea par a fi un magnet
pentru CONFORTUL lui Georgicã
Cornu. Dar ceea ce este extreme de
grav este cã neexecutarea lucrãri-
lor de ºalm dens poate atrage pro-
cedura de infringement pentru Ro-
mânia, din neîndeplinirii obligaþii-
lor pe linie de mediu.

Un alt risc: degajarea
în atmosferã a 300 de tone

de hidrogen sulfurat
Dumitru Costin, liderul BNS, a

cerut elucidarea cauzelor care au
generat falimentarea Regiei Auto-
nome pentru Activitãþi Nucleare
(RAAN), afirmând în urmã cu câte-
va sãptãmâni cã din cauza unor ”’in-
ginerii suspecte”’, RAAN a acumu-

lat debite în valoare de 860 milioa-
ne lei cãtre un numãr de aproxima-
tiv 200 de firme, multe din con-
tractele încheiate fiind în afara ca-
drului legal în vigoare. El a anunþat
cã, în perioada urmãtoare va an-
gaja un grup de experþi sã analize-
ze situaþia de la RAAN care, dacã
îºi va restrânge activitatea, va dis-
ponibiliza peste 1.000 de salariaþi,
înscriind astfel judeþul Mehedinþi
“în rândul judeþelor calamitate so-
cial”. Un alt risc pe care îl poate
genera închiderea rapidã ºi fãrã un
plan riguros a uzinei de apã grea
este degajarea în atmosferã a 300
de tone de hidrogen sulfurat, ceea
ce poate afecta municipiul Drobe-
ta-Turnu Severin ºi localitãþile în-
vecinate, inclusiv pe cele de pe
teritoriul Serbiei.

La începutul acestei luni, ministrul dele-
gat pentru Energie, Constantin Niþã, a
anunþat destituirea tuturor directorilor
Regiei Autonome pentru Activitãþi Nuclea-
re (RAAN) din cauza abuzurilor descope-
rite de Corpul de Control: „Am destituit
toþi  directorii  RAAN. Nu se gãsesc
200.000 tone de cãrbune. De asemenea,
pentru pazã sunt angajaþi 160 de oameni.

Salariile de la RAAN sunt între 4.000 ºi
8.000 lei”, explica ministrul. De-a lungul
timpului, presa a semnalat derapajele con-
ducerilor care s-au perindat pe la vârful
RAAN ºi care, indiferent de culoarea poli-
ticã, au reuºit sã sãrãceascã o regie care
ar fi trebuit sã fie una din sursele impor-
tante de venit la buget. Sã ne amintim câ-
teva din „tunurile” date în anii precedenþi.

Reþeta falimentãrii RAAN: Contracte pãguboase,Reþeta falimentãrii RAAN: Contracte pãguboase,Reþeta falimentãrii RAAN: Contracte pãguboase,Reþeta falimentãrii RAAN: Contracte pãguboase,Reþeta falimentãrii RAAN: Contracte pãguboase,
vile ºi case de vacanþã ºi management defectuosvile ºi case de vacanþã ºi management defectuosvile ºi case de vacanþã ºi management defectuosvile ºi case de vacanþã ºi management defectuosvile ºi case de vacanþã ºi management defectuos

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Din analiza site-urilor de licitaþii publice, pot fi uºor identi-
ficate firmele abonate la contractele cu regia, prin care s-a
realizat cãpuºarea acesteia.

• Astfel, transportul cãrbunelui s-a fãcut cu douã firme. TPSUT SA (con-
tractele nr. 186/27.04.2007 în valoare de 1.972.800 lei, nr. 602/27.12.2007 – 2.097.900
lei, nr. 82 /31.03.2009 – 930.000 lei, nr. 122 / 0.04.2009 – 2.803.950 lei, nr. 123/
30.04.2009 – 1.060.200 lei, etc.), coordonatã de Dan Bãlan, ºi PRESCONSTRUCT
OAª SRL (contractul nr. 272/20.08.2009 în valoare de 114.390.000 lei), adminis-
tratã de Ioan Dragoº.

• În perioada directorilor Sãceanu, Olaru ºi Dulcea, furnizarea de cãrbune
s-a fãcut prin TINMAR IND SA (reprezentatã de Cãtãlin Daviþoiu), AMV
STYLE SRL (reprezentatã de Constantin Petcu), TRANSENERGO COM
SA, SROMALEX IMPEX SRL (reprezentatã de cetãþeanul sârb Dragisha
Markovici), KAUFOF COM SRL (reprezentatã de Paul Þuilã), LORFA SRL
(reprezentatã de Cristinel Ducu), EXPOLIG SRL, EXPLOTRANS MIN SRL,
EXPLOMEDIU SRL.

• Procesarea cãrbunelui s-a fãcut în principal cu firmele TINMAR IND
SA, TRANSENERGO COM SA, ENCAZ SRL.

• Cheltuielile cu reparaþiile la cazane. Pentru acestea, firma ALPHA CON-
STRUCT SISTEM SA a câºtigat peste 24.000.000 lei. Asta nu a fost sufi-
cient, pentru cã în 2012 ALPHA CONSTRUCT SISTEM a reuºit sã cumpe-
re patrimoniul combinatului de celulozã ºi hârtie CELROM SA (cu cele 40
de hectare de teren) pe mai nimic.

Dumitru
Costin

Constantin
Niþã
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Preºedintele României,
Traian Bãsescu, s-a arãtat
interesat de creºterea produc-
þiei, de valoarea exportului, dar
ºi pãstrarea locurilor de
muncã. „Sunt la Craiova
pentru cã mã intereseazã
creºterea producþiei în Româ-
nia ºi, în primul rând, a capaci-
tãþilor noastre de export. Dupã
cum ºtiþi, economia româneas-
cã reuºeºte în ultimul timp sã
menþinã aproape echilibratã
balanþa comerþului exterior ºi,
în opinia mea, Uzina Ford de la
Craiova este unul dintre marii
jucãtori în perioada viitoare
pentru ca România sã treacã
la un sold al comerþului
exterior pozitiv. Ce am vãzut
azi, aici, este încurajator ºi am
venit sã vãd chiar în uzinã din
mai multe motive: ºtiu cã Ford
este într-un proces de restruc-
turare a producþiei sale în
Europa, ºtiu cã sunt þãri în
care ºi-a încetat sau urmeazã
sã-ºi înceteze producþia ºi am
vrut sã ºtiu care sunt per-
spectivele uzinei de la Craio-
va. Ce am aflat comunic
public: uzina de la Craiova
este unul din producãtorii
strategici ai Ford din Europa
iar programul pentru aceastã
uzinã este de dezvoltare
continuã”, a spus preºedintele
Traian Bãsescu.

Preºedintele României, Traian Bãsescu:

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN ºi RADU ILICEANU

Preºedintele României, Traian
 Bãsescu, a venit, ieri, la Cra-

iova, dupã ce luni, 22 aprilie, Ford
România a lansat motorul EcoBoost
de 1,5 litri. Traian Bãsescu a vizitat
fabrica din Bãnie, a stat de vorbã cu
angajaþii ºi a susþinut o scurtã confe-
rinþã de presã, ocazie cu care a preci-
zat cã a venit în Bãnie pentru a vedea
cum decurge producþia EcoBoost,

acest motor fiind exportat atât în
SUA, cât ºi în China, dar ºi în Euro-
pa. ªeful statului a mai spus cã uzina
de la Craiova este unul din producã-
torii strategici ai companiei Ford din
Europa ºi programul pentru aceastã
uzinã este de dezvoltare continuã, iar
nivelul tehnologic atins aici se înscrie
perfect în Parteneriatul strategic ro-
mâno-american.

„Eu m-aº bucura
dacã anul acesta
la Ford s-ar realiza
80.000 – 100.000
de maºini”

ªeful statului a fãcut
referire ºi la cifrele despre
care se vorbea iniþial ca
investiþie la Craiova ale
companiei Ford ºi a spus cã
acestea au fost deja depãºi-
te. „Dacã iniþial s-a discutat
de o investiþie de circa 600
de milioane de euro, în
prezent s-au depãºit deja 800
de milioane de euro. Prin
comparaþie, cea mai mare
producþie pe care a atins-o
Daewoo când uzina de la

Craiova aparþinea grupului
coreean a fost de 26.000 de
maºini pe an, iar în
2012 Ford a realizat
peste 30.000 de maºini
într-un an în care înceta
sã-ºi creascã producþia.
Anul acesta, când
realizeazã 360- 365 de
maºini pe zi, înmulþind
cu numãrul de zile
lucrãtoare putem
ajunge la cifre mult mai
mari. Eu m-aº bucura
dacã anul acesta la
Ford s-ar realiza 80.000
– 100.000 de maºini”, a
completat preºedintele
Bãsescu.

„Ce se întâmplã
la Craiova
este transferul celei
mai înalte tehnologii
în construcþiile auto”

Preºedintele României a
mai spus cã fabrica a atins
un înalt nivel de tehnologie
care se înscrie perfect în
Parteneriatul strategic dintre
România ºi SUA din punctul
de vedere al transferului de
tehnologie. „Foarte importan-
tã este ºi dezvoltarea fabricii
de motoare, pentru cã dacã
de anul trecut la Craiova se
produce motorul de un litru
care a fost declarat motorul
anului 2012 pe piaþa automo-
bilelor, iatã cã de ieri aici se

produce ºi motorul de 1,5
litri. Am vorbit cu oamenii în
secþii ºi sunt mulþumiþi, mulþi
dintre ei au lucrat ºi pe
vremea când uzina aparþinea
Daewoo ºi au satisfacþia cã
acum lucreazã într-una din
cele mai moderne uzine auto
din Europa în care nivelul de
dotare din punct de vedere
tehnologic este unul de vârf
ºi am plãcerea sã subliniez
faptul cã nivelul tehnologic
atins la Craiova se înscrie

perfect în Parteneria-
tul strategic româno-
american pentru
secolul al XXI-lea, în
care unul dintre
puncte este transferul
de tehnologie. Ce se
întâmplã la Craiova
este transferul celei
mai înalte tehnologii în
construcþiile auto, fie
cã vorbim de fabrica
de motoare, fie cã
vorbim de fabrica de

asamblare a caroseriei, unde
sunt peste 360 de roboþi.
Totodatã, spre deosebire de
anul trecut, când erau doar
opt IMM-uri care aprovizio-
nau cu diverse componente
Uzina Ford, astãzi sunt 42 de
societãþi care produc compo-
nente ce se asambleazã în
fabricã ºi aceasta reprezintã
un procent de integrare de
40%”, a precizat preºedintele
Bãsescu.

Preºedintele Traian Bãsescu:

„Eu sper cã nu peste foarte mult timp se va începe ºi producþia
altui tip de maºinã decât B-Max, pe care trebuie sã vã spun cã îl am
acasã, dar nu-l conduc, ca sã nu fac ce-am fãcut cu Loganul zilele
trecute. Sper, aºadar, ca nu peste mult timp sã mai avem ºi alte
tipuri de maºinã produse de Ford la Craiova. Concluzia mea este
cã cei care lucreazã aici au locuri de muncã sigure. Având în vede-
re cã se simte o uºoarã creºtere pe piaþa auto, sã sperãm cã ºi UE
va ieºi din criza economicã, ceea ce va stimula creºterea cererii de
autoturisme Ford.
Mã bucurã foarte
mult cã motoarele
produse la Craiova
de Ford se exportã
aproape pe toate
continentele, în Eu-
ropa, America La-
tinã, Asia ºi sã spe-
rãm cã în curând
uzina de la Craio-
va va deveni unul
din marii furnizori
de motoare de 1,5
litri, nu numai de un
litru”.
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“Am ajuns
în vârful clasamentului”

Cu un nume predestinat
succesului, Victoria Maria
este elevã în clasa a VI-a B în
cadrul ªcolii Gimnaziale “Sf.
Gheorghe” din Craiova.
Copila care vorbeºte ca un
om mare se poate lãuda deja
cu douã romane scrise ºi cu
numeroase premii câºtigate la
concursuri ºi olimpiade.
Perseverenþa ºi talentul au
adus-o acolo unde alþii nici nu
îndrãznesc sã viseze, pe
prima treaptã a podiumului,
câºtigând primul loc la
Olimpiada de Limbã, Literatu-
rã ºi Comunicare Românã,
faza naþionalã, desfãºuratã la
Braºov. Ea a demonstrat cã,
împletind armonios munca ºi
talentul, se pot obþine rezulta-
te remarcabile. E conºtientã
cã premiul obþinut de ea
reprezintã “o încununare
pentru ºcoala mea, pentru
oraº, dar ºi pentru judeþ”.

“Înainte de toate, a fost o
experienþã nouã câºtigatã de
mine, chiar cu succes. Apoi,
sunt foarte multe de zis...
Premiul I este o dorinþã
împlinitã. Luminatã de munca
mea, încã de la începutul
ºcolii ºi pânã acum. Catego-
ric, nu a fost în joc numai
munca mea, ci ºi strãduinþa
doamnei învãþãtoare Ecaterina
Cârstocea ºi, mai târziu,
efortul ºi influenþa pozitivã ale
doamnei profesoare Rebeca
Barbu. În sinea mea, obþine-
rea acestui premiu este o
realã euforie ºi, chiar ºi
acum, plutesc în fericirea
mea... literarã! Oficial, acest
premiu este o încununare

Judeþul Dolj s-a clasat, nu de
puþine ori, pe cele mai înalte
podiumuri la olimpiadele ºi
concursurile ºcolare naþionale
ºi chiar internaþionale. ªcoala
Gimnazialã “Sf. Gheorghe”
din Craiova are cu ce se lãuda
din acest punct de vedere, pen-
tru cã doi dintre elevii care în-
vaþã aici au reuºit, în mai pu-
þin de un an, sã-ºi uimeascã
profesorii cu rezultate remar-

cabile. Astfel, locul I la Olim-
piada de Limbã, Comunicare ºi
Literaturã Românã, faza naþi-
onalã, pe care s-a clasat Vic-
toria Maria Deliu, ºi medalia
de argint obþinutã de Andrei
Nicolãescu la Olimpiada de
Matematicã, urmatã de califi-
carea în lotul lãrgit de juniori
la Balcaniadã, sunt adjudeca-
te fãrã doar ºi poate de unita-
tea de învãþãmânt craioveanã.

pentru ºcoala mea, pentru
oraº, dar ºi pentru judeþ.
Folosind un cliºeu, este un
vis devenit realitate!”, spune
eleva olimpicã.

“Ne vedem, anul viitor,
la naþionalã ºi, cu puþin noroc,
ºi la internaþionalã!”

Cu seriozitatea unui om
mare, Victoria Maria spune
cã deja s-a gândit la meseria
pe care o va avea urma. Îºi
doreºte sã devinã diplomat
sau actriþã. Însã, pânã
atunci, copila ne asigurã cã
va mai reprezenta cu succes
ºcoala la care învaþã ºi la alte
concursuri ºi olimpiade:
“Visam la aceastã reuºitã din
clasa a V-a, de când am mers
prima datã la Olimpiada de
Limbã, Literaturã ºi Comuni-
care Românã. Anul trecut am
câºtigat un simplu Premiu

Special, însã prin perseve-
renþã ºi ambiþie am ajuns anul
acesta în vârful clasamentu-
lui! În ceea ce priveºte
registrul meu sentimental,
emoþiile au fost puternice; au
continuat cu o teamã izvorâtã
din dorinþa de a nu dezamãgi
ºi a apoi s-a ivit suspansul!
În final, exuberanþa m-a
învãluit în întregime ºi am
izbucnit în lacrimi de îndatã
ce am aflat cã am cel mai
mare punctaj. Pãrinþii ºi
doamna profesoarã au fost
primii care au aflat, felicitân-
du-mã ºi construindu-ºi pe
chipuri surâsuri imense,
radioase. Viitorul meu este
stabilit, cãci visez sã devin

diplomat sau actriþã... Cât
despre viitorul meu apropiat,
pot sã vã asigur cã ne ve-
dem, anul viitor, la naþionalã
ºi, cu puþin noroc, ºi la
internaþionalã! Da... pot
spune cã am simþit în prima
sãptãmânã din aprilie o razã
de soare mult aºteptatã”.

“ªi-a propus sã fie în topul
celor mai buni ºi a reuºit”

Parcursul talentatei eleve nu
este unul întâmplãtor, în
spatele acesteia fiind, timp de
doi ani, profesoara de Limbã
Românã Rebeca Barbu, cea
care a îndrumat-o ºi i-a arãtat
calea spre victorie. Aceasta
spune cã în cazul Victoriei
Maria talentul este cel care ºi-
a spus cuvântul, completat,
desigur, de multã muncã,
ambiþie ºi perseverenþã.
“Victoria Maria este o elevã de
clasa a VI-a doar ºi mie mi se
pare cã performanþa ei de
excelenþã este deosebitã
pentru un copil de vârsta
aceasta. Însã nu este întâm-
plãtor rezultatul obþinut de ea,
pentru cã s-a prezentat ºi anul
trecut la faza naþionalã a
Olimpiadei de Limbã, Comuni-
care ºi Literaturã Românã ºi a
obþinut Premiul Special. Ceea
ce este de scos în evidenþã în
cazul ei este talentul nativ. Are
un simþ deosebit, dar comple-
tat de foarte multã muncã,
ambiþie ºi perseverenþã. ªi-a
propus ca anul acesta sã fie în
topul celor mai buni ºi a
reuºit. A reuºit sã se detaºeze
cumva de colegii ei de genera-
þie pentru cã priveºte cu foarte
multã seriozitate actul literar
care este, în mod fericit,
completat de un orizont de
culturã pe care ea ºi-l dezvoltã
permanent. Un orizont care
depãºeºte vârsta ei. Talentul ei
creativ ºi originalitatea de
foarte multe ori uimesc.
Permanent are ceva de obser-
vat, de redat. Mesajele pe care
le formuleazã sunt de o
complexitate ºi de o maturitate
deosebitã ºi pentru asta eu o
apreciez foarte mult”, afirmã
Rebeca Barbu, profesor de
Limba ºi Literatura Românã în
cadrul ªcolii Gimnaziale “Sf.
Gheorghe” din Craiova.

Victoria Maria Deliu:

“Pânã acum am reuºit sã scriu douã romane de aventurã. Le-am
scris cu sensibilitate ºi sper cã într-o bunã zi vor avea succes la
public. Nu cred cã talentul meu este o moºtenire de familie, este mai
degrabã un har de care mã bucur în fiecare zi”.

Rebeca Barbu,

profesor de Limba

ºi Literatura Românã:

“Victoria Maria este unul dintre elevii care
face cinste unitãþii noastre de învãþãmânt.
Premiul ei este, de departe, cel mai bun re-
zultat obþinut pânã acum de ºcoala noastrã
la o competiþie de nivel naþional, în ceea ce
priveºte Limba ºi Literatura Românã”.

Mariana Pãtraºcu,

profesor de Matematicã:

 “Andrei este un elev care a evoluat foarte bine ºi con-
stant. Cu siguranþã este vorba ºi de ceva nativ, altfel, cu
oricâtã muncã ar fi depus, rezultatele nu ar fi fost ace-
leaºi. El nu este genul de elev care sã se axeze pe Mate-
maticã ºi atât. A participat la olimpiada de Fizicã, dar ºi
la cea de Germanã, unde, de asemenea, rezultatele nu au
fost de neglijat”.
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Luni, 22 aprilie, s-a finalizat pri-
ma etapã a înscrierilor pentru cla-
sa zero. Potrivit datelor transmise
de conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, au fost vali-
date 4.474 de cereri de înscriere.

“În aplicaþia Ministerului Edu-
caþiei au fost validate 4.474 de
fiºe. Am cerut tuturor unitãþilor
de învãþãmânt din judeþ sã ne
transmitã dacã existã situaþii în
care numãrul de solicitãri este mai
mare decât numãrul de locuri. În
cazul acesta, vom lua în calcul su-
plimentarea numãrului de locuri
sau de clase, însã o decizie va fi luatã în
cadrul Consiliului de Administraþie al ISJ
Dolj. Faþã de anul trecut, procesul de în-
scriere în clasa zero s-a desfãºurat mult
mai organizat, pãrinþii au fost informaþii din
vreme, astfel cã nu au mai fost probleme
care sã îngreuneze mersul lucrurilor”, a
declarat Georgicã Bercea-Florea, inspec-
tor ºcolar general în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Asociaþia “ Peoples in Difficulty” în cola-
borare cu Cãminul pentru Persoane Vârst-
nice din Craiova au organizat, luni, la Clubul
Cãminului, un eveniment dedicat persoane-
lor vârstnice, desfãºurat sub genericul “Le
Bon Ton – Tunelul Timpului”, cu ocazia
sãrbãtorilor pascale.

Membrii Asociaþiei “Peoples in Difficul-
ty” au lucrat împreunã cu beneficiarii direcþi
ai Cãminului pentru Persoane Vârstnice.
“Actul artistic este o parte componentã a
proiectului intitulat ART TERAPY ce se des-
fãºoarã, sãptãmânal, în incinta Cãminului.
La realizarea acestui spectacol am avut plã-
cerea sã lucrãm împreunã cu persoane
vârstnice care ºi-au arãtat dorinþa sã fie
protagonistele acestui spectacol. Proiec-
tul ART TERAPY, pe care asociaþia noas-
trã îl desfãºoarã în parteneriat cu Cãminul
pentru Persoane Vrâstnice Craiova pe du-
rata unui an, are în prim-plan desfãºura-
rea de activitãþi de recreere pentru per-
soanele în vârstã. Pe lângã activitãþile cul-
tural-artistice pe care le realizãm cu bã-
trânii, lucrãm la realizarea unei expoziþii

4.474 de cereri de înscriere validate
pentru clasa pregãtitoare, dupã prima etapã

Afiºarea listei copiilor înscriºi în prima
etapã se va face în data de 29 aprilie, la se-
diul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt, pe site-
urile ºcolilor, acolo unde acestea existã, ºi a
Inspectoratului ªcolar Judeþean. Cea de-a
doua etapã de înscriere se va desfãºura în
perioada 8-17 mai ºi este destinatã doar co-
piilor care nu au fost cuprinºi într-o unitate
de învãþãmânt, dupã prima etapã. Lista fina-
lã va fi publicã în data de 24 mai.

“Le Bon Ton – Tunelul Timpului” –
spectacol pentru persoanele vârstnice

care vizeazã obiecte decorative handmade
ºi quilling. Spectacolul artistic de astãzi, un
regal de poezie nescrisã, a fost susþinut de
domnul George Zamºa, cu sprijinul logistic,
imagistic ºi muzical susþinut de membrii aso-
ciaþiei. Spectacolul a putut avea loc  datoritã
sprijinului domnului Valentin Giurcã, direc-
torul Cãminului, ºi s-a bucurat de aprecie-
rea unanimã a celor prezenþi, care ºi-au ma-
nifestat dorinþa de a fi invitaþi pe viitor la alte
manifestãri de acest gen”, a declarat Andre-
ea Beia Zamºa, preºedintele Asociaþiei “Peo-
ples in Difficulty”.

“Vreau sã reprezint România
la Balcaniada de Matematicã”

De câþiva ani, Andrei Nicolã-
escu reuºeºte sã ducã cu succes
numele ºcolii la care învaþã –
încã din clasa I – la cele mai
importante concursuri ºi
olimpiade de Matematicã.
Pasionat de ºtiinþe exacte,
Andrei, care este elev în clasa a
VIII-a A, a adunat în palmaresul
personal zeci de diplome ºi
medalii de care este foarte
mândru. Nici în acest an nu a
fãcut excepþie: a obþinut 14
premii, dintre care 12 l-au clasat
pe locul I, însã cel mai impor-
tant rezultat este medalia de
argint câºtigatã la Olimpiada
Naþionalã de Matematicã.
Totodatã, bãiatul a fost inclus în
lotul lãrgit de juniori pentru
Olimpiada Balcanicã de Matema-
ticã. Este cel mai bun rezultat
adus judeþului Dolj la competiþia
din acest an, însã el îºi doreºte
sã ajungã sã reprezinte România
la Balcaniada de Matematicã.

Spre deosebire de colega sa,
Victoria Maria, Andrei rãspunde
la întrebãri scurt ºi la obiect,
asemeni unui matematician cu

gândul mai mereu la fracþii ºi
ecuaþii. «Învãþ la ªcoala „Sf.
Gheorghe” din clasa I, dar la
concursuri ºi olimpiade am
început sã particip abia din clasa
a V-a. De-a lungul timpului, am
obþinut mai multe premii, dar eu
spun cã cel mai notabil este
rezultatul din acest an. Este
vorba de calificarea în lotul
naþional de juniori pentru Balca-
niada de Matematicã, unde am
obþinut medalia de argint. În anii
trecuþi am luat douã medalii de
bronz. Sunt mândru sã spun cã
este cel mai bun rezultat pentru
judeþul Dolj. A fost un premiu
neaºteptat, dar, dupã câtã muncã
am depus, este meritat. Pentru
mine este o onoare. Vreau sã
ajung sã reprezint România la
Balcaniada de Matematicã, acesta
este cel mai înalt nivel la care
vreau sã ajung», spune Andrei
Nicolãescu.

“Poate pe viitor reuºesc
sã obþin o bursã într-o altã þarã”

În aceastã varã Andrei are de
trecut un prag important,
evaluarea naþionalã. Va fi ºi
momentul în care se va despãrþi

de ºcoala în care a cunoscut
succesul ºi îºi va îndrepta paºii
spre unul din liceele cu profil real
din Craiova – Colegiul Naþional
“Fraþii Buzeºti” sau Colegiul
Naþional “Carol I”. Emoþii prea
mari în privinþa examenelor pe
care trebuie sã le promoveze nu
are, se gândeºte deja la viitoarele
performanþe: «În aceastã varã
urmeazã sã decid cãtre ce liceu
voi merge. Este normal sã am
emoþii, aºa cum se întâmplã la
fiecare concurs, dar nu sunt
foarte mari. Îmi doresc sã
reuºesc sã intru la unul din cele
douã licee mari cu profil real din
Craiova, „Carol I” sau „Fraþii
Buzeºti”, ºi sã continui cu
performanþele la olimpiade de cel
mai înalt nivel, de matematicã ºi
poate chiar de fizicã. Poate în
viitor voi reuºi sã obþin o bursã
într-o altã þarã».

Prima olimpiadã, primul succes
Andrei este susþinut îndea-

proape de Mariana Pãtraºcu, cea
care îi este profesor de Matema-
ticã din clasa a V-a, fiind ºi cea
care l-a încurajat sã participe la
primele concursuri ºcolare. “Îi
sunt profesoarã din clasa a V-a.
În general încurajez mersul la
olimpiade ºi la concursuri. În
cazul lui Andrei a fost la mijloc ºi
dorinþa lui, aºa cã rezultatul a
fost de fiecare datã cel aºteptat.
Încã din clasa a V-a s-a calificat
pentru faza naþionalã a Olimpia-
dei de Matematicã, aºadar, pot

spune cã primul an în care a
mers la olimpiadã a însemnat ºi
primul succes. Pânã acum a
participat la absolut toate con-
cursurile care s-au desfãºurat în
judeþul nostru ºi în jur. Foarte
important este cã familia îl

Andrei Nicolãescu:

“Chiar dacã sunt în timpul liber sau în vacanþã, muncesc mãcar douã
trei ore pe zi. Cred cã plãcerea de a lucra la Matematicã m-a împins sã
am astfel de rezultate. Am în total 15 medalii, dar cea mai importantã
consider cã este cea din acest an, la un concurs internaþional desfãºurat
la Vâlcea la care participarea a fost din Moldova, Bulgaria, Rusia ºi Indo-
nezia, unde am obþinut medalia de aur”.

susþine ºi îl încurajeazã, altfel ar
fi fost foarte greu, fiind vorba de
multe deplasãri. Desigur, rezulta-
tele foarte bune îl stimuleazã de
fiecare datã. Andrei este singurul
elev care s-a calificat la lotul
lãrgit de juniori al României
pentru Olimpiada Balcanicã de
Matematicã, iar pentru ºcoala
noastrã este un succes remarca-
bil. Urmeazã sã meargã la
pregãtire, apoi se vor da testãri în
urma cãrora în competiþie vor
rãmâne doar ºase elevi, cei care
merg la faza internaþionalã ce va
avea loc în luna iunie”, a declarat
Mariana Pãtraºcu, profesor de
Matematicã în cadrul ªcolii “Sf.
Gheorghe” din Craiova.

Radu Nicolae, directorul ªcolii

Gimnaziale “Sf. Gheorghe”:

“Rezultatele excepþionale obþinute de cei doi elevi, Victoria Maria Deliu
ºi Andrei Nicolaescu, reprezintã o încununare a eforturilor depuse de aceºti
copii. În mod cert, ajutorul cadrelor didactice care le-au îndrumat paºii
cãtre drumul succesului iese ºi el în evidenþã. Sunt douã premii importan-
te, care fac cinste ºcolii noastre. Sunt mândru cã manageriez o unitatea de
învãþãmânt cu elevi de excepþie, îndrumaþi de profesori pe mãsurã”.
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Craiovenii pot cumpăra bilete
online la spectacolele Teatrului
Naţional

De astăzi, bilete-
le la evenimentele
organizate de Tea-
trul Naţional „Marin
Sorescu” din Craio-
va vor putea fi cum-
părate şi online, de pe site-ul www.eventim.ro şi de la magazinele aso-
ciate: Vodafone, Orange, Germanos, Domo. „Dacă te numeri printre
primele persoane care optează pentru noua metodă, intri automat în
tragerea la sorţi în urma căreia poţi câştiga unul din cele două vouchere
Eventim în valoare de 50 de lei”, precizează reprezentanţii instituţiei.
Dacă preferaţi metoda tradiţională, agenţia teatrului este deschisă zilnic,
după cum urmează: lunea – 9.00-16.00, de marţi până vineri – 9.00-
16.00 şi 16.30-18.30, sâmbăta şi duminica – 10.00-13.00 şi 16.30-18.30.
Preţul biletelor cumpărate de la agenţie este cu 10% mai mic decât al
celor cumpărate online.

Expoziţie de sculptură
a artistului Dan Nica

O nouă expoziţie personală de sculptu-
ră a artistului Dan Nica se deschide astăzi,
evenimentul fiind organizat de Muzeul de
Artă în colaborare cu Facultatea de Drept
şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din
Craiova. Vernisajul are loc ora 18.30, în
noul sediu al instituţiei de învăţământ, si-
tuat pe Calea Bucureşti nr. 107 (cu intrare
din strada „Petre Ispirescu”). Sediul este
realizat printr-un proiect finanţat de Uniu-
nea Europeană, iar festivitatea de inaugurare a lui va avea loc vineri, 26
aprilie, ora 10.00.

Distins în toamna anului 2012
cu titlul de „Cetăţean de Onoare”
al municipiului Craiova, oraşul
său natal, Liviu Prunaru deţine
actualmente statutul de concert-
maestru al reputatei Royal
Concertgebouw Orchestra din
Amsterdam şi, începând cu 1

Recital de vioară şi pian susţinut de
muzicienii Liviu Prunaru şi Mihai Ungureanu
Au cântat împreună pe  aceeaş i scenă pe 26

fe bruarie a.c., iar acum revin în faţa publicului
craiovean cu un recital extraordinar prilejuit
de  sărbătorirea instituţiei ai cărei muzicie ni
sunt. Este vorba despre  violonistul Liviu Pru-

naru ş i pianistul Mihai Ungure anu, care evolu-
ează astă-seară, de la ora 19.00, în cadrul pro-
gramului aniversar organizat în perioada 17-
24 aprilie pe ntru a marca împlinire a a 66 de
ani de  la înfiinţarea Filarmonicii „Oltenia”.

Liviu Prunaru şi Mihai Ungureanu vor reveni în faţa publicului
meloman şi în concertul simfonic de vineri, 26 aprilie. Unul ani-
versar, în care maestrul dirijor Sabin Pautza va fi sărbătorit la
împlinirea a 70 de ani de viaţă şi 50 de ani de activitate artistică.

martie a.c., pe cel de solist
concertist al Filarmonicii „Olte-
nia”. Simultan, desfăşoară o
intensă activitate didactică la
Academia „Menuhin” din Gstaad
(Elveţia), ca profesor de vioară.
Astă-seară, Liviu Prunaru va

cânta, desigur, cu valoroasa sa
vioara Stradivarius „Pachoud”
(1694).

Solist concertist al Filarmoni-
cii „Oltenia”, pianistul Mihai
Ungureanu este c unoscut şi
aprec iat în ipostazele de solist,
interpret de muzică de cameră şi
acompaniator. Susţine o intensă
activitate concertistică, colabo-
rând cu toate orchestrele
simfonice din ţară, deosebita sa
prezenţă scenică fiind remarcată
şi peste hotare. A fost director
general (1990-2000 şi 2003-
2009) şi director artistic (2000-
2003) al Filarmonicii „Oltenia”,
iar în prezent deţine, din nou,
statutul de director  artistic al
ins tituţiei.

Cei doi muzicieni au ales să
interpreteze, cu prilejul recitalului
din această seară, Romanţă, op.
26, de Johan Svendsen; Sonata a
III-a în Do minor, op. 45, de
Edvard Grieg; Scherzo în Do
minor, de Johannes Brahms;
Sonata în La major, de César
Franck; „Hejre Kati”, op. 32, de
Jenö Hubay. Un bilet costă 15 lei.

Iniţiat de specialiştii Secţiei de
Etnografie, cu sprijinul Consiliu-
lui Judeţean Dolj şi în parteneriat
cu Consiliul Local şi Primăria mu-
nicipiului Craiova, proiectul vine
în c ompletarea strategiei cultura-
le a Muzeului Olteniei de a pro-
mova patrimoniul cultural naţio-
nal prin expoziţii şi activităţi ine-
dite.  El se adresează diferitelor
categorii de vârste, anunţându-se
atractiv, deopotrivă, pentru cei mici

Târgul etnografic „Ouă încondeiate”,
în aer liber, la Casa Băniei

O serie de obiecte tridimensionale specifice temelor şi
simbolurilor practicate la încondeiatul ouălor îşi vor face
apariţia, zilele acestea, în Piaţa Prefecturii, pe esplanada
Teatrului Naţional, în părculeţul din zona Casa Băniei –
Cate drala Mitropolitană „Sf. Dumitru”, dar nu numai,
anunţând,  într-o manieră inedită, un nou evenime nt

marca Muzeul Olteniei. Este vorba despre Târgul etnogra-
fic „Ouă încondeiate”, organizat de instituţie cu prilejul
sărbătorilor pascale, ce va cuprinde – pe parcursul a două
zile, 27 şi 28 aprilie – activităţi specifice, precum workshop-
uri de încondeiat ouă pentru cei mici şi pentru adulţi, pro-
iecţii cu filme dedicate încondeiatului ouălor etc.

Ateliere demonstrative, sâmbătă şi duminică,
pentru craiovenii de toate vârstele!

«Simbolurile, mai precis motivele de pe ouăle încondeiate,
nu au totdeauna o spaţializare definitivă; putem regăsi un motiv
în tot arealul românesc sau doar într-un sat. Regăsirile, în zone
foarte largi, ţin de un fond comun determinat atât de cuprinde-
rile simbolice şi spirituale, cât şi de circulaţia unor motive, fe-
nomen des întâlnit în cultura populară. Restrângerile motivice
şi simbolice se datorează unor împrumuturi din alte zone, fie
unor stilizări, fie unor inovaţii. În cadrul evenimentului „Ouă
încondeiate – târg etnografic”, Muzeul Olteniei – Secţia de Et-
nografie va prezenta o selecţie de 14 motive specifice zonelor
etnografice Oltenia şi Muntenia».

ş i cei vârs tnici, din
punct de vedere ştiin-
ţific, dar nu numai.
Descoperiţi  semnifi-
caţia motivelor de
pe ouăle încondeia-

te specifice zonelor
etnografice Oltenia şi
Muntenia!

Târgul etnografic „Ouă
încondeiate” se va desfă-
şura în parc ul Casei Bă-
niei,  lângă Catedrala Mitro-
politană „Sfântul Dumitru”
(strada „Matei Basarab” nr.
16), pe parcursul zilelor  de
sâmbătă, 27, şi duminic ă,

28 aprilie, între orele 10.00-12.30
şi 14.30-18.00. „Urmând seria de
proiec te şi activităţi inedite, sun-
teţi aşteptaţi, c u mic c u mare, la
atelierele demonstrative de încon-
deiat ouă, unde sunteţi provocaţi
să descoperiţi semnificaţia moti-
velor de pe ouăle încondeiate,

specifice zonelor etnografice Ol-
tenia ş i Muntenia”, este invitaţia
muzeului la ac eas tă manifestare
cultural-educativă, adresată tutu-
ror categoriilor de vizitatori.

„Prin acest proiec t,  Muzeul
Olteniei propune noi căi de înţe-
legere a tradiţiilor şi meşteşugu-

rilor româneş ti ş i doreş te să aju-
te la redescoperirea sensurilor şi
simbolurilor  sărbătorilor pascale,
punând într-o lumină nouă tradi-
ţionalul meşteşug al înc ondeierii
ouălor de Paşti”,  a menţionat Flo-
rin Ridiche, managerul Muzeului
Olteniei.

Şi ieri Casa Băniei a
devenit, pentru câteva
ore ,  spaţiul în care
elevi de la Liceul Teh-
nologic Transporturi
CF şi Colegiul Naţional
„Ştefan Ve lovan” din
Craiova au „exersat”
arta încondeierii ouă-
lor, cu motivele ei tra-
diţ ionale. Au deprins
me şte şugul de la un
artist cu har, Asineta
Gâscan – colaboratoa-
re apropiată a Muzeu-
lui Olteniei şi cunoscu-
tă craiovenilor de la
numeroase expoziţii şi
de monstraţii de  artă

tradiţională, unde creaţiile sale s-au bucurat de
foarte mare apreciere. Întâlnirea tinerilor cu meş-
tera în încondeierea ouălor cu motive specifice

Olteniei a avut loc în cadrul manifestării „Patri-
moniul imaterial al popoarelor francofone”. De alt-
fel, în spaţiul interactiv de la Casa Băniei se des-
făşoară, în această perioadă, ateliere de ouă în-
condeiate, de olărit, iconărit pe lemn şi pe sticlă,
bijuterii şi origami, sub îndrumarea unor specia-
lişti, toate adresate copiilor şi tinerilor.
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Poliþia canadianã a dejucat luni, 22
aprilie a.c., un atentat planificat vizând
un tren de cãlãtori, pregãtit de doi
bãrbaþi, arestaþi la Toronto ºi Montre-
al, care primiserã ordine de la elemen-
te Al-Qaeda stabilite în Irak. „Aceºti
indivizi au intenþionat sã efectueze un
atac terorist” asupra unui tren de pa-

sageri al societãþii de stat canadiene
Via Rail, a indicat jandarmeria regalã a
Canadei, în cursul unei conferinþe de
presã. „Ei supravegheau trenuri ºi ºine
de cale feratã în regiunea Toronto”,
capitala economicã a þãrii, a mai spus
un responsabil, refuzând alte deltalii.
Potrivit media localã, vizate în parti-

cular erau legãturile frecventate între
New York ºi Toronto. Poliþia, evocând
acncheta în curs, n-a dorit sã precize-
ze þara de origine a suspecþilor, care
nu aveau cetãþenie canadianã ºi nici
nu se ºtia de când se aflau în Canada.
Poliþia s-a limitat la a-i nominaliza:
Chiheb Essenghaier, 30 de ani, rezi-
dent la Montreal, ºi Raed Jaser, 35 de
ani, stabilit la Toronto. Aceºtia au fost
inculpaþi pentru „complot în vederea
comiterii unui atentat terorist” ºi „com-
plot (...) sub conducerea unei grupãri
teroriste”, a indicat GRC. Cei doi oa-
meni au primit „susþinerea elemente-
lor Al-Qaeda din Iran” ºi, în particular,
ordine ºi consiliere, a subliniat poli-
þia. Totodatã , „nu existã nici o infor-
maþie care sã ateste cã atacatorii erau
susþinuþi de statul iranian” a mai pre-
cizat GRC. „Arestãrile de astãzi demon-
streazã cã terorismul continuã sã fie o
ameninþare realã pentru Canada”, a
spus ministrul Securitãþii publice ca-
nadiene, Vic Toews, lãudând activita-
tea poliþiºtilor canadieni implicaþi, pre-
cum ºi a serviciului de informaþii ºi
securitate. „Aº dori, de asemenea, sã
mulþumesc FBI (poliþia federalã ame-
ricanã) pentru asistenþa sa pe toatã
durata anchetei ºi pentru cooperarea
care a permis acestã concluzie ferici-

tã”, a adãugat el. Autoritãþile canadie-
ne au menþionat cã atentatul „era încã
în etapa de pregãtire ºi niciodatã ata-
cul nu este iminent”. Aceste arestãri
„sunt rezultatul unei cooperãri trans-
frontaliere aprofundate”, a salutat în
comunicatul sãu ambasadorul SUA la
Ottawa, David Jacobson. Este pen-
tru prima datã când Canada este în
atenþia Al-Qaeda. Dupã ce apãruse
în ultima vreme ca un teren neatins
de terorismul internaþional, dar pro-
pice pentru recrutarea viitorilor ex-
tremiºti islamiºti, presa a semnalat
chiar sãptãmâna trecutã cã atacul
spectaculos din 14 aprilie al unui co-
mando shabaab în Mogadishio (cel
puþin 34 de morþi) a fost condus de
un fost student canadian, Mahad Ali
Dhore. La începutul lunii aprilie s-a
aflat de un canadian, între timp reþi-
nut în Mauritania, care a fost con-
damnat anul trecut pentru încerca-
rea de a se alãtura unui câmp Al-Qa-
eda din Magrebul Islamic (AQMI),
în statul Mali. Sursele au indicat pre-
sei locale cã el a fãcut parte dintr-un
mic grup de canadieni care aderase
la jihad în Sahel. Doi membri figurau
pe lista extremiºtilor islamiºti în site-
ul gazier In Amenas, în sud-estul Al-
geriei, la începutul lunii ianuarie.
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Noua putere chinezã va avea,
mâine, o întâlnire cu preºedintele
francez, Francois Hollande, în încer-
carea acestuia de reechilibrare a ba-
lanþei comerciale ºi consolidãrii re-
laþiilor diplomatice cu Beijingul, în
cadrul unei vizite calificate „de mare
importanþã” de cãtre nrumãrul unu
chinez, Xi Jinping. Balanþa comer-
cialã este puternic dezechilibratã, în
detrimentul economiei franceze, deºi
cele douã þãri întreþin relaþii specia-
le, din 27 ianuarie 1964, dupã ce ge-
neralul De Gaulle a recunoscut Re-
publica Popularã Chinezã. A 50-a
aniversare a evenimentului va fi
marcatã la începutul anului viitor.

Hollande în China: 37
de ore pentru a stimula
comerþul ºi diplomaþia

Camera superioarã a Parlamentu-
lui britanic a adoptat definitiv, luni,
un proiect de lege care modificã re-
gulile centenare ale succesiunii la
tronul Marii Britanii, cu scopul de a
pune capãt prioritãþii masculine,
potrivit France Presse. Pentru ca
textul sã devinã lege mai trebuie
doar ca regina Elisabeta a II-a sã-ºi
dea acordul, ceea ce constituie -
potrivit experþilor - o simplã formali-
tate. În virtutea acestei legi, bãrbaþii
nu vor mai avea întâietate faþã de
femei în succesiune la tron. În con-
secinþã, primul copil al prinþului Wil-
liam ºi al soþiei sale, Kate, aºteptat
în luna iulie, va moºteni tronul indi-

Succesiunea la tronul Marii
Britanii, reglementatã

de Camera Lorzilor
Dar acum, noua putere chinezã re-
zervã o atenþie specialã preºedinte-
lui francez, primul lider strãin primit
cu fast în cadrul unei vizite de stat
la Beijing, dupã ce Xi Jinping a pre-
luat puterea, în urmã cu 5 sãptãmâni.
Programul vizitei se anunþã extrem de
încãrcat, fiind prevãzut un dineu ºi o
masã de prânz „restricþionatã”, care
va reuni doar cele douã cupluri pre-
zidenþiale, Francois Hollande ºi Va-
lerie Trierweiler, Xi Jinping ºi Peng
Liyuan, o cântãreaþã popularã eleva-
tã. Sunt aºteptate discuþii pe zona
economicã. Franþa sperã sã încheie
cât mai multe acorduri si convenþii
reciproc avantajoase.

ferent care îi va fi sexul. Pânã în pre-
zent, o femeie nu putea deveni mo-
narh decât dacã nu avea frate, aºa
cum a fost cazul reginei Elisabeta a
II - a. „Scopul noii legi este de a asi-
gura o mai mare egalitate între sexe”,
a explicat James Wallace, membru al
Camerei Lorzilor, care s-a exprimat
în numele guvernului britanic. De
asemenea, textul adoptat luni oferã
posibilitatea unui moºtenitor al tro-
nului sã se cãsãtoreascã cu un ca-
tolic (sau o catolicã), dar interzice
catolicilor sã devinã rege sau regi-
nã. Pânã în prezent, cãsãtoriile între
anglicani ºi catolici erau prohibite
fãrã o convertire prealabilã.

Suspectul în cazul maratonului din Boston,
Djohar Þarnaev (foto), le-a declarat investigato-
rilor cã fratele sãu mai mare, Tamerlan, este cel
care a plãnuit dublul atentat cu bombã ºi cã în
spatele lor nu se aflã nici o grupare teroristã, a
declarat luni o sursã guvernamentalã americanã,
relateazã CNN. Interogatorii preliminare cu Þar-
naev aratã cã cei doi fraþi fac parte din categoria
jihadiºtilor auto-radicalizaþi, a apreciat sursa ci-
tatã de CNN. Djohar, rãnit ºi reþinut la un spital în
Boston, a declarat cã fratele sãu, care a fost ucis
în noaptea de joi spre vineri într-un schimb de
focuri cu forþele de ordine, dorea sã apere islamul
de atacuri, potrivit aceleiaºi surse. Sursa guver-
namentalã a subliniat cã interogatoriile sunt pre-
liminare ºi cã este necesar ca versiunea prezenta-
tã de cãtre Þarnaev sã fie verificatã ºi urmãritã de
cãtre investigatori. Djohar, în vârstã de 19 ani, a
fost acuzat de utilizarea ºi conspirarea în vederea
utilizãrii de armament de distrugere în masã care
a provocat morþi ºi un capãt de acuzare de distru-
gere cu reavoinþã a unei proprietãþi cu ajutorul
unui dispozitiv exploziv care a provocat morþi.
Tânãrul era puternic sedat ºi intubat la Spitalul
Beth Israel Deaconess, însã era „alert, competent
mental ºi lucid” în timpul primei audieri, luni, pe

patul de spital, a apreciat judecãtoarea federalã
Marianne Bowler. În timpul audierii, Þarnaev a
comunicat în mare parte dând din cap, iar într-un
rând a rãspuns „nu”, atunci când Bowler l-a în-
trebat dacã îºi permite un avocat, potrivit unei
transcrieri a procedurii. Un avocat din oficiu a
fost desemnat sã îl reprezinte. Investigatorii l-au
întrebat pe Þarnaev dacã mai existã ºi alte bom-
be, ascunzãtoare de substanþe explozive sau
arme, în afarã de cele deja gãsite de cãtre poliþie,
ºi dacã în atac a fost implicat ºi altcineva, a de-
clarat pentru CNN o sursã apropiatã investiga-
þiei. Investigatorii intrã în salonul în care se aflã
Þarnaev la un interval de câteva ore, punând
întrebãri în prezenþa unor medici, potrivit aces-
tei surse. Bowler a stabilit o audiere privind ca-
uza probabilã pe 30 mai. Þarnaev a fost împuº-
cat în cap, gât, picioare ºi într-o mânã, potrivit
unei declaraþii scrise sub jurãmânt pentru FBI,
aflatã la baza acuzaþiilor. Tânãrul a pierdut mult
sânge ºi ar putea fi afectat de pierderea auzului
din cauza celor douã dispozitive asurzitoare uti-
lizate pentru a-l scoate din barcã, potrivit unei
surse. Conform unui nou bilanþ anunþat ieri de
Comisia pentru sãnãtate publicã, cel puþin 264
de persoane au fost rãnite în atentatele comise

pe 15 aprilie la maratonul din Boston, alte 3 per-
soane fiind ucise. Ieri dimineaþã, 51 de persoane
rãmâneau spitalizate. FBI a prezentat pe larg eve-
nimentele care au condus, vineri, la arestarea lui
Djohar Þarnaev, într-un proces verbal fãcut pu-
blic luni. Conform acestui document, fratele cel
mic l-ar fi întrebat pe ºoferul unui vehicul pe care
l-a oprit ºi cu care intenþiona sã fugã: „Ai auzit de
explozia din Boston? Eu am fost”.

Singurul suspect în cazul atentatelor din Boston a dat primele declaraþii

Libia: Atentat la ambasada
Franþei

Un atentat a vizat, ieri,
ambasada Franþei din Tripoli,
rãnind doi angajaþi francezi,
din care unul grav, ºi provo-
când importante pagube
materiale, potrivit unei surse
franceze. O sursã a securitãþii
libiene a afirmat cã explozia s-
a datorat detonãrii unei maºini.
În septembrie anul trecut,
consulatul din Benghazi, estul
Libiei, a fost atacat, ambasa-
dorul american ºi trei alþi
cetãþeni ai SUA pierzându-ºi
viaþa. Este pentru prima datã
când o reprezentanþã strãinã la
Tripoli este vizatã de un atac,
dupã cãderea regimului lui
Muammar Gaddafi.
Irak: 40 de persoane
au murit într-un asalt
al armatei

Patruzeci de persoane au fost
ucise ieri, în nordul Irakului,
într-un atac al forþelor de ordine
împotriva unor manifestanþi
ostili premierului Nuri al-Maliki
ºi în atacuri comise ca mãsuri de
represalii împotriva militarilor.
Forþele antirevoltã au luat cu
asalt, dimineaþã, o piaþã din
localitatea Houweijah, în
provincia Kirkuk, dupã expirarea
unui ultimatum adresat manifes-
tanþilor, potrivit Ministerului de
Interne. Doi militari ºi 25 de
manifestanþi au fost uciºi în
atac, iar alte 70 de persoane au
fost rãnite, potrivit armatei.
„Forþele noastre nu au deschis
focul din prima. Ele au fãcut-o
atunci când manifestanþii au
tras, iar noi am ripostat pentru a
ne apãra”, a afirmat pentru
AFP un ofiþer cu rang de
general, care a solicitat anoni-
matul. Un purtãtor de cuvânt al
manifestanþilor, Abdel Malek Al-
Juburi, a declarat pentru AFP cã
forþele antirevoltã „au deschis
focul fãrã discriminare” ºi „au
dat foc la corturi”, în care
campau sute de manifestanþi, de
câteva sãptãmâni, pentru a cere
demisia lui Maliki.
Coreea de Nord cere
din nou recunoaºterea
sa ca putere nuclearã

Coreea de Nord ºi-a reiterat,
ieri, cererea de a fi recunoscutã
drept putere nuclearã de
comunitatea internaþionalã, ca
o condiþie prealabilã reluãrii
dialogului cu Statele Unite ºi
aliaþii lor. Aceastã reluare a
dialogului va avea loc „între
state care deþin arma nuclearã”
sau nu va avea loc, a avertizat
cotidianul oficial nord-coreean
„Rodong Sinmun” într-un
comentariu. Condiþia de
abandonare de cãtre Phenian a
programului sãu nuclear ºi
balistic înainte de revenirea la
masa negocierilor cu Washing-
tonul este „total inacceptabi-
lã”, a adãugat cotidianul.
Phenianul, care îºi revendicã
statutul de putere nuclearã, este
suspectat cã deþine mai multe
bombe nucleare ºi recurge la
teste atomice pentru a reuºi sã
le miniaturizeze.
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ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zii-
lei de naºtere, Dana
mamã, Marius soþ, ªtefan
fiu ureazã doamnei ANCA
TRUªCÃ „La mulþi ani!”,
sãnãtate ºi bucurii.
De ziua numelui Ionel soþ,
Sandu ºi Liliana fii ureazã
doamnei GHERGHIÞA
CRÃCIUNOIU din Ghidiu,
sãnãtate, bucurii ºi fericire.
La zi onomasticã soþul
Cãtãlin, Bogdan ºi Bian-
ca fii ureazã doamne
GEORGETA MÃRÃCINE
„La mulþi ani!”, sãnãtate,
fericire ºi mult noroc.

CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secreta-
riat, administraþie. Tele-
fon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de In-
gineria Mediului în Horticul-
turã, cu experienþã în dome-
niul vânzãrii de materiale de
construcþii, caut loc de mun-
cã în aceste domenii. Tele-
fon: 0351/802.028.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobilã
veche lemn masiv. Tele-
fon: 0745/602.422.

Caut femeie internã pentru
ajutor gospodãrie. Telefon:
0751/016.612; 0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA or-
ganizeazã cursuri: Teh-
nician Topo Cadastru,
Asfaltator, Constructor
drumuri ºi poduri, For-
mator, Inspector resur-
se umane, Asistent rela-
þii publice ºi comunica-
re, Contabil, Agent co-
mercial, Mãcelar, Peisa-
gist-floricultor, Mana-
ger Proiect, Auditor în
domeniul calitãþii, Ex-
pert achiziþii publice,
plata în rate. Strada “Sã-
rarilor” nr. 31 (incinta
COMAT DOLJ). Tele-
fon: 0251/432.266; 0743/
108.821.

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

Anunþul tãu!
S.C. STIVMIH CONSTRUCT S.R.L.
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activitatea SKID
GPL ce se desfãºoarã în Filiaºi, bule-
vardul Racoþeanu, nr. 169. Informaþii-
le privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, zilnic între orele 9-14. Obervaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de 8.05.2013.
Asociatia GAL “Colinele Olteniei” orga-
nizeaza in data de 24.05.2013, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea posturilor
vacante de animator (2 posturi ). Dosa-
rele de concurs se vor depune pana cel
tarziu 21.05.2013, orele 16.00, la sediul
GAL “Colinele Olteniei”, com. Cotofe-
nii din Dos, str. Nicu Iovipale, nr. 170,
jud. Dolj. Relatii suplimentare se pot ob-
tine la numarul de telefon: 0768102630.
RVA Craiova Insolvency Specialists
S.P.R.L. cu sediul în loc. Craiova, str. Ion
Maiorescu, nr. 4, clãdirea Proiect, par-
ter, jud. Dolj, în calitate de lichidator ju-
diciar al S.C. LABORATOARELE CRA-
IOVA  S.R.L. (fostã S.C. SYNLAB CRA-
IOVA S.R.L.), în temeiul art 108 din Le-
gea nr. 85/2006, prin prezenta notificã
toþi creditorii, debitoarea ºi Oficiul Re-
gistrului Comerþului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj cã prin sentinþa nr. 508 din
data de 2.04.2013 pronunþatã de Tribu-
nalul Dolj - Secþia a II-a Civilã în dosarul
nr. 14575/63/2012 s-a dispus începerea
procedurii falimentului împotriva debi-
toarei S.C. LABORATOARELE CRAIO-
VA  S.R.L. (fostã S.C. SYNLAB CRAIO-
VA S.R.L.) cu sediul în loc. Craiova, str.
Pãltiniº, nr. 1 jud. Dolj, numãr ORC: J16/
1528/2005, CIF: RO 17806418. Au fost
stabilite urmãtoarele termene:
7.05.2013 - termenul limitã pentru de-
punerea creanþelor nãscute în cursul
procedurii; 21.05.2013 – termenul limi-
tã pentru verificarea creanþelor nãscu-
te în cursul procedurii, întocmirea, afi-
ºarea ºi comunicarea tabelului supli-
mentar al creanþelor; 18.06.2013 – ter-
men pentru soluþionarea eventualelor
contestaþii ºi întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat al creanþelor. Repr. li-
chidator judiciar: Popa Carmen.

Anunþul tãu!
Societatea Romanian Airport Servi-
ces angajeazã personal, pe funcþia
agent transporturi, în cadrul aeropor-
tului Craiova. Cerinþele postului: - Ab-
solvent de studii superioare sau 3 ani
în câmpul muncii; - Limba englezã,
nivel avansat; - Operare PC (Word,
excel, powerpoint); - Permis de con-
ducere categoria B. CV-urile le aºtep-
tãm pe adresele de mail: elena.ene@-
handling.ro ºi quality@handling.ro.
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. BRES-
TEI, NR. 129 A, ANUNÞÃ SELECÞE DE
OFERTE, ÎN DATA DE 29.04.2013, ORA
14.00, PENTRU SERVICII VETERINA-
RE PRESTATE DE MEDICI ATESTAÞ,
LA STABILIMENTELE CANINE FÃCÃI
ªI BREASTA, ÎN ANUL 2013, DOCU-
MENTAÞIA PENTRU PARTICIPARE SE
OFERÃ CU TITLUL GRATUIT LA SE-
CRETARIATUL SOCIETÃÞII.

PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF VINDE
ÞIGLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP. MON-
TÃM ÞIGLÃ METALICÃ
TIP LINDAB, JGHEABURI
ªI BURLANE REPARAÞII
ACOPERIªURI + PLA-
CÃRI POLISTIREN, DUL-
GHERIE. OFERIM CER-
TIFICAT DE GARANÞIE,
PREÞ AVANTAJOS. EXE-
CUTÃM ORICE FEL DE
LUCRÃRI LA CASE.
DISCOUNT 10%.TELE-
FON: 0740/519.461; 0762/
014.352.
Confecþionãm rame ºi stupi.
Telefon: 0728/571.069.
EXECUTÃM dulgherii, în-
velitor toate tipurile de tablã,
curãþãm jgheaburi ºi repa-
rãm. Telefon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi asocia-
þii. Telefon: 0761/633.118;
0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament, douã ca-
mere, semidecomandat,
Brazdã, 34.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0722/431.895;
0767/761.131.

Vând apartament 2 came-
re, Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0762/307.962.
3 - 4 CAMERE
La Filiaºi vând apartament
3 camere decomandate ºi
casã + teren. Telefon: 0766/
577.828.
Vând apartament 3 camere,
Slatina, zona ACR, parter, cu
toate dotãrile, preþ negocia-
bil. Telefon: 0762/620.432.
Vând apartament 4 camere
decomandate. Zonã cen-
tralã (Ciufulici). Telefon:
0351/809.765.
Vând apartament 4 came-
re, Lãpuº sau schimb cu o
casã lângã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã + teren 1329
mp, comuna Malu Mic, în
spatele ºcolii. Telefon: 0764/
049.616.
VÂND casã localitatea
Bujoru, comuna Vârvor.
Telefon: 0761/029.759.
Vând sau schimb casã parter
+ etaj comuna Pleniþa, preta-
bil firmã cu apartament Cra-
iova sau Bucureºti. Ofer dife-
renþa. Telefon: 0741/178.132.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe ºi curte 38
ari, în Þigleºti, Valea Stanciu-
lui. Telefon: 0721/502.003.
Vând proprietate Cârcea-
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vilã Braniºte Mãnãstire. Te-
lefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp, pomi, în
Livezi, com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti. 4300
m2, pomi fructiferi, viþã-de-
vie. Telefon: 0768/710.866.
Vând casã cu etaj, pod, sub-
sol, construcþie solidã, zonã
centralã, Agronomie, 6 ca-
mere, 2 bãi, bucãtãrie, teren
462 m2, garaj. Telefon: 0726/
275.943.
Schimb casa D+P 6 came-
re 2 holuri, 2 bãi, pivniþã te-
ren 1300 mp utilitãþi schimb
cu 2 apartamente. Telefon:
0761/824.947.
Vând casã în Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte mare
ºi grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil.
Telefon: 0760/295.905.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde

sãmânþã de floarea-
soarelui Favorit

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

Relaþii suplimentare
la telefoanele:
0251/468.159

0785/292.188

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

TERENURI
Vând teren intravilan 4000
mp la 10 km de Craiova cu
pomi, vie, cadastru fãcut.
Eventual cedez 4300 mp
teren extravilan pentru repa-
raþii casã+anexe.
VÂND teren Malul Mare,
500mp. Telefon: 0763/
638.766.
Vând teren 1275 mp cu viþã-
de-vie la Cârcea, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/809.765.
Vând 2 ha pãdure comuna
Borãscu, judeþul Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren (cãp-
ºunãrie) între case, cu casã
la þarã în comunele înveci-
nate sau vând. Telefon:
0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora, “Belvedere”, împrej-
muit, lângã pãdure, toate uti-
litãþile instalate. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
VÂND teren agricol coma-
sat. Relaþii telefon:  0728/
048.066.
Vând teren Albeºti, intravilan.
Telefon: 0762/090.223;
0746/068.061.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fiind
la stradã betonatã având toa-
te facilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul 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 Ro-
mânia, 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. Te-
lefon: 0765/130.964;
0768/417.804.

Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
SENZAÞIONAL. Filiaºi - se
vinde restaurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciucuri
noi, Cehia schimbãtor în tor-
pedou pantã. Telefon: 0351/
467.841; 0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum Giu-
do copii, cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã autogen
ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Tele-
fon: 0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia ºi cã-
rãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând mobilier apartament:
dormitor (pat matrimonial,
douã noptiere, ºifonier trei uºi,
comodã, oglindã), douã ca-
mere tineret, mobilier bucãtã-
rie, bibliotecã, canapea trei pie-
se. Stare bunã, preþ negocia-
bil. 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 CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977; 0725/
533.042.

Vând frigider Electrostar, com-
binã muzicalã CMS 205, pie-
se Dacia noi, piei bovinã ar-
gãsite, calculator instruire co-
pii. Telefon: 0735/445.339.
Vând faianþã micã albã – fa-
ianþã micã roz, negociabil.
Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat, te-
levizor color, frigider clasa A.
Telefon: 0742/884.839;
0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELEFON:
0731/989.215; 0251/425.651.
Vând butelii aragaz pentru
voiaj, arcuri spirale pentru
suspensii dublurã la Merce-
des 190D, de epocã. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii sculp-
tate gen jilþ; dozator bere + tub
CO2, frigidere, scaun ergo-
nomic, balanþã Berkel, cuier
pom, aparat telefon-fax. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg. Tele-
fon: 0760/191.641.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.

Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Merce-
des 190D, 1966. Telefon:
0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau bute-
lie, 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. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, în-
rãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Cara-
van, montate cauciucuri de
iarnã mãrimea 175/65R
14. Preþ 100 lei/buc. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel As-
tra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burghierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.

Vând pãsãri de curte: curcani,
gâºte, gãini ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vaillant 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negocia-
bil. Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3 canate lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pia-
ninã. Telefon: 0737/265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã ar-
gint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã 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, pei-
saje, 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. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.

Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te 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 motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin Craio-
viþa Nouã. Telefon: 0736/
429.876;  0758/937.083.
Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, 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 spã-
lat. Telefon: 0766/304.708.
Cumpãr convenabil baterie
maºinã 12V x 55 AH, ROM-
BAT sau MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablou mare peste
1,5 m, CAR CU BOI sau al-
tul mai mare ºi mai frumos.
Telefon: 0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.
Cumpãr tablouri, 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 întreþi-
nerii. 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 preta-
bil bar, discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau sã
cumpãr garsonierã – Braz-
dã în blocurile G4, G5, sau
G6. Telefon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apartament
decomandat, Brazda lui No-
vac. Telefon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral,
etaj 2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, microcen-
tralã, aer condiþionat. Te-
lefon: 0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utila-
tã. Telefon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bulevar-
dul „1 Mai”. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei ca-
mere G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/240.421.

Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.

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

MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu vilã,
pensionar, sãnãtos, altruist,
caut partenerã compatibilã.
Telefon: 0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, nefumã-
tor, neconsumator de bãu-
turi alcoolice, caut doamnã
serioasã, fãrã obligaþii, apro-
piatã de vârstã. Telefon:
0740/895.691.
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Tele-
fon: 0747/072.472.

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin din
comuna Maglavit sã sune la
0721/995.405 pentru recu-
perare teren agricol.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.

Profesor universitar pensionar,
doresc, contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngrijire.
Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut certificat constatator
pentru punct de lucru Calea
Bucureºti, nr. 77, Craiova,
seria 31528 aparþinând
S.C. OKAY S.R.L., J16/
1431/2003. Se declarã nul.
PIERDUT Carnet de Stu-
dent ºi Cupoane  CFR pe
numele Cîrstea Andrei Eu-
gen, la Facultatea Finanþe
Banci. Le declar nule.
Pierdut borsetã cu documen-
te pe numele Covei Horea.
Gãsitorului ofer  recompen-
sã. Telefon: 0764/292.916.

DECESE
FAMILIA îndureratã anunþã
trecerea în nefiinþã a dragu-
lui lor soþ ºi tatã, ing. CIOC
DUMITRU înhumarea va
avea loc miercuri 24.04.2013,
ora 14.00, la Cimitirul Ungu-
reni-Biserica Ungureni.

CONDOLEANÞE
Maria ºi Constantin Tu-
dosie regretã profund
trecerea în nefiinþã a
celui ce le-a fost pãrin-
te spiritual, professor
ION ANDREESCU. Dum-
nezeu sã-l odihneascã
în pace!
Georgiana ºi Mihai
Tudosie sunt alãturi
de naºii lor Doina ºi
Florin Braneþ la dure-
rea pricinuitã prin dis-
pariþia tatãlui, respec-
tive socrului. Dumne-
zeu sã-l odihneascã
în pace!
Elena ºi Mihai Stancu
împãrtãºesc durerea
naºilor Doina ºi Florin
Braneþ la dispariþia ta-
tãlui, respective so-
crului. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Un ultim omagiu celui
ce a fost distins om ºi
medic dr. TÃNASE
VOICU. Sincere con-
doleanþe familiei. Dr.
Doina Glãvan ºi ing.
Victor Nicoarã.
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Ilie Balaci a crezut cã Mititelu s-a schimbat
când a acceptat sã i se alãture din nou la Uni-
versitatea. Sau a crezut cã este încolþit de si-

Balaci: „Mititelu m-a minþit, eram managerBalaci: „Mititelu m-a minþit, eram managerBalaci: „Mititelu m-a minþit, eram managerBalaci: „Mititelu m-a minþit, eram managerBalaci: „Mititelu m-a minþit, eram manager
cu numele, dar el lua toate deciziile”cu numele, dar el lua toate deciziile”cu numele, dar el lua toate deciziile”cu numele, dar el lua toate deciziile”cu numele, dar el lua toate deciziile”

Fosta glorie a Craiovei Maxima a explicat de ce nu a rãmas sã continue proiectul patronului ªtiinþei

Steaua 27 20 5 2 62-23 65
Astra 27 15 5 7 53-28 50
Pandurii 27 15 5 7 42-35 50
Petrolul 27 13 10 4 42-23 49
Dinamo 27 13 7 7 39-29 46
Vaslui 27 11 9 7 37-28 42
Rapid 27 11 8 8 28-25 41
CFR Cluj 27 10 9 8 46-31 39
FC Braºov 27 10 8 9 35-37 38
Mediaº 27 10 7 10 33-38 37
Oþelul 27 8 9 10 31-34 33
„U” Cluj 27 7 8 12 27-42 29
Viitorul 27 5 12 10 31-40 27
Ceahlãul 27 7 6 14 34-47 27
Concordia 27 6 8 13 22-42 26
Severin 27 5 8 14 25-36 23
Iaºi 27 6 4 17 26-40 22
Bistriþa 27 3 8 16 18-53 17

Liga I – etapa a 27-a
 „U” Cluj – Gaz Metan 3-4
Au marcat: Hidiºan 36, Tony 68, Apostu 78 / D. Roman 25, Bawab 39, C. Petre

66, C. Gheorghe 69.
CS Turnu Severin – CSMS Iaºi 2-1
Au marcat: Fl. Costea 60, Joel 79 / Onofraº 44.
Viitorul – Rapid 1-2
Au marcat: Voicu 41 – aut. / M. Roman 52, Oros 60.
Astra – Ceahlãul 4-2
Au marcat: Fatai 38, 76, Ben Youssef 80, Bukari 86 / Golubovici 8, Pavel 82.
Gloria Bistriþa – CFR Cluj 0-5
Au marcat: Hora 17, Cadu 63 – pen., Weldon 65, Deac 86 – pen., Buº 89.
Concordia – FC Vaslui 1-1
Au marcat: Wellington 56 / Buhãescu 28.
Pandurii – Dinamo 2-0
Au marcat: Ibeh 50, Nistor 74.
FC Braºov – Oþelul 3-2
Au marcat: Buga 10, Machado 71, Pãun 45 / Sârghi 2, Filip 16.
Steaua – Petrolul 2-2
Au marcat: Rusescu 23 – pen., Latovlevici 79 – pen. / Hoban 45, Chiricheº 84 – aut.

Etapa a 28-a
Vineri, 26 aprilie

Ceahlãul – „U” Cluj – ora 19 (Digisport 1)
Rapid – CS Turnu Severin – ora 21.30 (Digisport 1)

Sâmbãtã, 27 aprilie
Petrolul – Viitorul – ora 19 (Digisport 1)
FC Vaslui – Astra Giurgiu – ora 21 (Digisport 1)

Duminicã, 28 aprilie
Dinamo – Gaz Metan – ora 14 (Antena 1, Dolcesport 1)
CFR Cluj – Steaua – ora 20.30 (Digisport 1)

Luni, 29 aprilie
Pandurii – Gloria Bistriþa – ora 19 (Dolcesport 1)
Oþelul – Concordia – ora 19 (Digisport 1)
CSMS Iaºi – FC Braºov – ora 21.30 (Digisport 19

tuaþia creatã ºi se va da deoparte, cel puþin
pentru o perioadã. „Miunea Blondã” s-a înºe-
lat, iar acum acum oferã aceleaºi declaraþii pe
care le-a dat ºi când l-a mai pãrãsit o datã pe
Mititelu. Când, de fapt, a fost forþat sã o facã.
Balaci spune cã el a venit sã contribuie la re-
naºterea ªtiinþei ºi cã patronul i-a spus cã are
mânã liberã, însã imediat prerogativele i-au dis-
pãrut, cel care îndeplinea aceastã funcþie fiind
chiar Mititelu, acesta luând toate deciziile.
„Când m-a sunat mi-a spus cã vrea sã fiu mana-
ger general, dar de fapt nu aveau nici un rol.
Mã simþeam inutil, în plus, fiindcã el lua toate
deciziile. M-am trezit cã îl numise deja pe Þi-
cleanu antrenor, cã Ovidiu Stângã era director
sportiv ºi chiar medicul ºi alte funcþii erau deja
stabilite. Nu am avut ceva împotriva acestor
oameni, dar care mai era rolul meu dacã Mitite-
lu lua toate deciziile? M-.a deranjat acest as-
pect ºi am hotãrât sã plec, dar m-au deranjat ºi
declaraþiile pe care le-a dat Mititelu apoi, cã am
cerut 7 milioane de euro sau cã am vrut sã-l

aduc pe Dacian Varga. Nu este adevãrat,
am spus doar cã am avea nevoie de cel
puþin de 2,5 milioane de euro pentru a
forma o echipã competitivã, fiindcã în
acest moment Universitatea Craiova nu
are absolut nimic. Dar el a zis cã face echi-
pã pânã pe 15 mai, cine ºtie, poate a gãsit
el între timp ceva jucãtori la acele trialuri”
a declarat Ilie Balaci. Acesta s-a declarat
dezamãgit de atitudinea lui Mititelu, în
special dupã susþinerea pe care i-a acor-
dat-o chiar împotriva curentului ºi a altor
voci din Craiova Maxima. „Cârþu m-a su-
nat sã-mi spunã cã m-a avertizat în pri-
vinþa lui Mititelu, iar eu nu am avut ce sã-
i spun decât cã eu am venit pentru Craio-
va, nu pentru Mititelu. M-a deranjat cã a
spus cã sunt doar un pion. Eu nu am
fost pion niciodatã pe nici o tablã, am fost
întotdeauna rege ºi un rege care a ieºit la atac”
a spus Balaci, care a adãugat cã nu intenþiona
sã-l aducã pe Tricã în funcþia de antrenor prin-

cipal. Acesta a avut un conflict cu Mititelu pe
vremea când a pregãtit preþ de câteva etape
ªtiinþa, iar acum o sãptãmânã a fost instalat
pe banca tehnicã a campioanei CFR Cluj.

În ciuda problemelor pe care le au Rapid, Gloria
Bistriþa ºi Universitatea Cluj, preºedintele LPF, Du-
mitru Dragomir, susþine cã, din informaþiile pe care

Dragomir: „Toate cluburile
din Liga I vor lua licenþa”

le are, toate cluburile din Liga I vor lua licenþa pen-
tru sezonul 2013-2014 al Ligii I. „Eu am aflat de dimi-
neaþã cã toatã lumea o sã ia licenþa”, a declarat ieri
oficialul LPF. Ion Taban, preºedintele CA al clubului
Rapid, a fost în faþa membrilor Comisiei de Licenþie-
re ºi la final a declarat: „90 la sutã, Rapid va lua
licenþa pentru sezonul viitor. Le-am spus domnilor
din Comisie de ce considerãm noi cã Legea Insol-
venþei trebuie coroboratã cu Legea Sportului. Câtã
vreme planul de reorganizare a fost aprobat de Adu-
narea Generalã a Creditorilor ºi la Comisie trebuie sã
se þinã cont de acest lucru. Nu este nevoie obligato-
riu sã se aºtepte verdictul de la Tribunalul Bucu-
reºti pentru a da licenþa”, a spus Taban. „Pânã vi-
neri vom avea un rãspuns final de la Comisia de
Licenþiere a FRF. Normal cã de obþinerea dreptului
de participare în Liga 1 ºi în sezonul viitor depind
tratativele de vânzare a Rapidului. Cine ºi-ar dori sã
cumpere un club care retrogradeazã? Dacã nu se ia
licenþa, consecinþele vor fi grave pentru noi” a mai
declarat Taban.

Echipa de baschet junioare
Universitatea Craiova s-a calificat
la Turneul Final under 18 dupã ce
au terminat pe poziþia secundã la
turneul semifinal jucat weekendul
trecut la Cluj Napoca. Elevele lui
Liviu Manea au câºtigat partida cu
campioana en-titre, CSS Bega
Timiºoara, scor 56-44 (Irina Gavrilã
19p, Andra Manea 16p, Andreea
Olteanu 11p ’i Miruna Minculeasa
10p ºi au fost învinse de echipa
gazdã, MC Sport Cluj Napoca cu
scorul de 63-59 (Irina Gavrilã 24p,
Andra Manea 21p, Miruna Mincu-
leasa 11p ºi Izabella Tincã 2p). La
turneul final care va avea loc în
perioada 8-12 mai, s-au mai calificat
MC Sport Cluj, Bega Timiºoara,
Olimpia Bucureºti, CSS Sibiu ºi
Bball 6 Sf. Gheorghe.

Baschet, under 18

Junioarele Craiovei s-au calificat

la turneul final

ªeful LPF vine cu veºtile bune
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Borussia Dortmund şi Real Ma-
drid se vor întâlni astă seară în a
doua semifinală a Ligii Campioni-
lor, una de asemenea germano-spa-
niolă, după  Bayern – Barcelona.
Partida constutuie a treia ciocnire
din ac est sezon între cele două
team-uri,  precedentele consumân-
du-se, normal, în faza grupelor,
când formaţia germană a reuşit să
„fure” madrilenilor patru puncte,
încheind finalmente pe cea mai
înaltă treaptă a clasamentului. Pri-
mul dintre jocuri a avut loc la Dort-
mund, Borussia impunându-se cu
2-1 (Lewandowski, Schmelzer /
Cr. Ronaldo). La returul din capi-
tala Spaniei, băieţii lui Jurgen Klopp
au fost aproape să repete isprava,
însă Ozil a reuşit să salveze onoa-
rea „albilor”, egalând în minutul 89.
Până atunci, deţinătoarea Ligii din
1997 condusese de fiecare dată,
reuşitele lui Reus şi Arbeloa (auto-
gol) încadrând-o pe cea a portu-
ghezului Pepe.

În afară de aceste dispute, Bo-
russia şi Real au mai fost adversa-
re în Ligă şi cu alte ocazii, două la
număr. Mai întâi în sezonul ’97-
’98, când nemţii, din postura de
deţinători ai trofeului, s-au înclinat
în semifinale (0-2, 0-0). Chiar ma-
drilenii aveau ulterior să-i depose-
deze de titlul continental, după 1-0
la Amsterdam cu Juventus. Cea-

Van Persie „a ucis” şi minimul suspans!

Manchester United a câştigat al 20-lea titlu
de campioană

Manchester United a cucerit titlul cu
numărul 20 din istoria clubului, după ce
s-a impus, luni seară, scor 3-0, pe teren
propriu, în faţa celor de la Aston Villa. Vic-
toria i-a dus pe “diavolii roşii” la 16 punc-
te de concitadina şi fosta campioană Man-
chester City, care mai poate obţine maxi-
mum 15 puncte până la finalul campiona-
tului.

Meciul cu Villa a fost rezolvat încă din
prima repriză, după hat-trick-ul olandezu-
lui Robin van Persie (2, 13, 33).

La s fârşitul partidei, Rio Ferdinand
a rămas la bus tul gol pe “Old Trafford”
şi a avut onoarea de a desc hide şampa-
nia,  în timp c e autorul golurilor, Van Persie, s-a fălit cu tr ic oul său pe spatele căruia,  ca o fericită
coincidenţă, trona numărul de titluri câştigate de echipa “diavolilor roş ii” în cei 134 de ani de exis tenţă.

 - Cele două formaţii s-au mai
întâlnit de şase ori până acum. Real
are două victorii, Borussia are un
succer, iar trei meciuri s-au înche-
iat la egalitate. Madrilenii au avan-
tajul golaverajului, 8-6.

- Borussia Dortmund are doar
26 de meciuri disputate împotriva
unor echipe din Spania (7 victorii,
10 egaluri şi 9 înfrângeri, golave-
raj 29-32).

- Real Madrid are 56 de meciuri
disputate împotriva unor echipe din
Germania (23 de victorii, 13 ega-
luri şi 20 de înfrângeri, golaveraj
93-89).

- Borussia a pierdut un singur
meci din ultimele 10, bilanţul fiind
8 victorii, un egal şi o înfrângere,
golaveraj 29-10. Lewandowski are
o medie de un gol marcat pe meci
în ultimele 10 partide.

- Real are 12 victorii, două ega-
luri şi o înfrângere în ultimele 15
meciuri, golaveraj 40-15. Dintre
aceste goluri, 17 au fost reuşite
doar de Ronaldo.

- Nemţii sunt neînvinşi pe teren
propriu în actualul sezon de Liga
Campionilor. Au câştigat toate cele
5 partide şi au un golaveraj de 10-
3. În plus, Real Madrid a jucat de
24 de ori in Germania şi a câştigat
o singură dată, pierzând de 17 ori.

- Real Madrid are cel mai bun
atac dintre cele patru semifinalis-
te, reuşind 23 de goluri în actuala
campanie.

După Bayern – Barcelona,

Războiul germano-
spaniol continuă

Borussia Dortmund – Real Madrid
Stadion: „Signal Iduna Park”, astăzi, ora 21:45, Digi 1, Dolce 1

Echipe probabile
Borussia: Weidenfeller – Piszczek, Subotici, Hummels, Schmelzer – Gundogan, Sahin –

Blaszczykowski, Gotze, Reus – Lewandowski. Antrenor: Jurgen Klopp.
Real: D. Lopez – Ramos, Pepe, Varane, Coentrao – Khedira, X. Alonso – Di Maria, Ozil, Cr.

Ronaldo – Benzema. Antrenor: Jose Mourinho.
Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

Prima manşă a celeilalte semifinale, Bayern Munchen – FC Barcelona, s-a disputat aseară, după
închiderea ediţiei.

laltă dublă încleştare avea să se
consemneze cinci ani mai târziu,
în faza secundă a grupelor (des-
fiinţată între timp). Tot madrilenii
au fost mai buni şi atunci, 2-1 (a)
şi 1-1 (d), luându-le la mustaţă faţa
nemţilor pentru locul doi, într-o

grupă câştigată de Milan.
Lăsând amânuntele de ordin sta-

tistic deoparte, Borussia – forma-
ţie calificată cu mult noroc, în se-
mifinale, în dauna Malagăi, cu două
goluri înscrise în prelungiri (3-2,
după 0-0) – mizează în această sea-
ră pe tot ce are mai bun. Au fost
ceva probleme cu Lewandowski,

după meciul cu Mainz din week-
end (2-0), dar până la urmă s-a
dovedit a nu fi ceva grav. Lewan-
dowski este golgeterul Bundesligii,
cu 23 de reuşite, el bifind sâmbătă
al şaptelea mec i consecutiv de
campionat în care a marcat.

De cealaltă parte, pe lângă Ar-
beloa – suspendat –, Jose Mourin-
ho nu se va putea baza pe Marcelo
şi Modrici, accidentaţi, sâmbătă, la
3-1 cu Betis. Însă, chiar şi dacă ar
fi fost apţi, şansele ca cei doi să fi
fost pe teren din primul minut erau
destul de mici.

Marele beneficiar al absenţei lui

Arbeloa e Pepe, care îi va lua locul
lui Sergio Ramos în centru defen-
sivei, căpitanul fiind mutat în ban-
da dreaptă, pe locul lăsat vacant de
Arbeloa.

Dacă pentru Real, semifinalistă
anul trecut, un eventual eşec în
Ligă ar mai putea fi „spălat” în fi-
nala Cupei (cu rivala locală Atleti-
co), pentru că de titlu nu mai poa-
te fi vorba (Barcelona e ca şi cam-
pioană), Liga Campionilor reprezin-
tă ultima şansă pentru Borussia de
a mai pune mâna pe vreun trofeu
în acest sezon. Pe plan intern n-a
avut nici o şansă în faţa lui Bay-
ern, formaţie triumfătoare deja în
campionat, şi care, mai mult, a
scos-o şi din Cupă.

Ce trădare!
Gotze a semnat cu Bayern

Fanii Borussiei au primit o veste
îngrozitoare chiar înainte de me-
ciul cu Real. Mijloc aşul ofensiv
Mario Gotze, va juca din sezonul
viitorul la rivala Bayern Munchen,
a anunţat, ieri, site-ul oficial al clu-
bului din Dortmund. Conform sur-
sei citate, bavarezii au decis să plă-
tească clauza de reziliere a con-
tractului lui Gotze cu Dortmund,
în valoare de 37 de milioane de
euro. „Suntem dezamăgiţi de
această pierdere, dar Gotze şi im-
presarii săi s-au comportat în con-
formitate cu contractul”, a decla-
rat Hans-Joachim Watzke, preşe-
dintele Consiliului Director al gru-
pării Borussia Dortmund. În vâr-
stă de 20 de ani, Gotze a evoluat
până acum doar la Borussia Dort-
mund. El este primul transfer rea-
lizat de Bayern Munchen pentru
sezonul viitor, atunci când pe ban-

ca tehnică se va afla spaniolul Jo-
sep Guardiola.

Oficialii Borussiei au făcut un
apel la suporteri, să-l trateze pe
Mario Gotze ca şi până acum, te-
mându-se de faptul că fotbalistul va
fi huiduit copios contra Realului.

SPORT LA TV, ASTĂZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (semifinale, manşa tur): Borus-
sia Dortmund – Real Madrid.

Digi Sport 2
12:00, 17:00 – TENIS ATP – BRD Năstase Ţiriac Trophy (Bucu-

reşti): ziua a treia.
Digi Sport 3

18:00 – FOTBAL ÎN SALĂ: România – Macedonia / 19:30 – FOT-
BAL – Camp. Franţei: St’Etienne – Ajaccio.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (semifinale, manşa tur): Borus-

sia Dortmund – Real Madrid.
Dolce Sport 2

19:30 – FOTBAL – Camp. Franţei: St’Etienne – Ajaccio.
TVR 2

10:00 – RUGBY – Super Liga Naţională: Timişoara – Dinamo.
Eurosport

12:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a cincea /
15:00 – CICLISM – Turul Turciei: etapa a patra / 16:30, 21:30 – SNO-
OKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a cincea.

Eurosport 2
12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua

a cincea.


