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- Nu o şti Popeasca să se îm-
brace, dar la dezbrăcat nu o în-
trece nimeni.

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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Ambasadorul Suediei a vizitat Craiova

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu şi prefectul judeţului
Dolj, Marius Deca s-au întâlnit ieri cu Ambasadorul Suediei la
Bucureşti, Excelenţa Sa, Andreas Bengtcen. Discuţiile au vizat
în cea mai mare parte dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale
între municipiul Craiova, respectiv judeţul Dolj şi Suedia.
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“Domnişoara
Pogany”, câştigată
de Muzeul de Artă
din Craiova la
Curtea de Apel
Bucureşti

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat,
miercuri, că Muzeul de Artă din
Craiova a câştigat şi la Curtea de
Apel Bucureşti procesul prin care
lucrarea lui Constantin Brâncuşi
“Domnişoara Pogany”, aflată în
proprietatea Muzeului de Artă din
Craiova, a fost revendicată în in-
stanţă de către moştenitoarea fos-
tului proprietar al sculpturii.
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$1 EURO ...........................4,3485 ............. 43485
1 lirã sterlinã..........................5,1057.......................51057
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METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3401........33401
1 g AUR (preþ în lei).......153,1613......1531613
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VALUTA

EDITOR:

S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 SRL
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1229/06.08.2012; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 30516403
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI) îi acuzã
pe europarlamentarul PDL Theodor Stolojan de
fals în declaraþii, pe primarul Sectorului 5, Marian
Vanghelie, pentru diferenþe între venituri ºi avere,
pe primarul Sibiului, Klaus Iohannis, ºi pe preºe-
dinþii de CJ Aristotel Cãncescu ºi Nicuºor Con-
stantinescu de incompatibilitate, iar pe deputatul
PDL Florin Popescu de conflict de interese. Stolo-
jan este acuzat de ANI pentru cã nu ºi-a trecut în
declaraþiile de avere ºi de interese completate la
data de 25 mai 2012 acþiunile la Transgaz Mediaº,
în cazul sãu fiind sesizat Parchetul ICCJ. În cazul
lui Vanghelie, ANI a constatat o diferenþã de peste
180.000 de euro între veniturile realizate ºi averea
dobânditã de acesta, astfel încât a sesizat Comisia
de cercetare a averilor din cadrul Curþii de Apel
Bucureºti, pentru a începe un control în acest caz.

Iohannis (PNL) se aflã în stare de incompatibilita-
te întrucât are ºi calitatea de reprezentant al muni-
cipiului în Adunarea Generalã a Acþionarilor S.C.
Apã Canal SA Sibiu ºi SC Pieþe SA, ceea ce con-
travine prevederilor legale, a constatat Agenþia.
Preºedintele CJ Constanþa, social-democratul Ni-
cuºor Constantinescu , s-a aflat în incompatibili-
tate în perioada 20 iunie 2008 - 23 martie 2009, în-
trucât a fost, simultan, ºi reprezentant al judeþului
în Adunarea Generalã a Acþionarilor SC RAJA
Constanþa. Preºedintele CJ Braºov, Aristotel Cãn-
cescu  (PNL), se aflã în stare de incompatibilitate
din  29 mai 2009, deþinând simultan ºi ºefia Consi-
liului Judeþean ºi calitatea de acþionar la SC Apã
Canal Sibiu, conform ANI. Deputatul Popescu s-a
aflat în conflict de interese în perioada în care a
exercitat funcþia de ºef al CJ Dâmboviþa, întrucât a

semnat contracte ºi acte adiþi-
onale între consiliu ºi firma
Procor SA, la care a fost aso-
ciat, ANI sesizând Parchetul
Curþii de Apel Ploieºti. Toþi cei
acuzaþi s-au declarat ieri nevi-
novaþi. Europarlamentarul Sto-
lojan a precizat, pentru Media-
fax, cã „eu, în aprilie 2012 am
cumpãrat acþiuni la Transgaz.
În mai am fãcut declaraþia de
avere pentru 2011 ºi am decla-
rat acþiunile pe care le-am avut
la sfârºitul anului 2011. În mai
2013 voi raporta situaþia de ave-
re la sfârºitul lui 2012, unde vor
apãrarea ºi acþiunile de la Trans-
gaz, achiziþionate în aprilie

2012”. Nicuºor Constantinescu a declarat cã nu se
aflã în stare de incompatibilitate ºi cã reprezentanþii
ANI fac un „abuz în serviciu”, motiv pentru care va
cere schimbarea conducerii acestei instituþii. „Este
o poliþie politicã, ca ºi DNA, este politica lui Traian
Bãsescu  prin care ºantajeazã primarii, preºedinþii
de CJ ºi toþi membrii PSD, PNL ºi USL, ºi o fac în
continuare din pãcate. Aceastã ANI vâneazã tot ce
este din PSD ºi PNL din timpul guvernãrii Boc. Sper
sã existe voinþã politicã pentru schimbare, sã se
schimbe aceste lepre, sã punã niºte oameni profesi-
oniºti. Meritã aceastã bãtaie de joc, aceastã institu-
þie sã funcþioneze pe banii publici?”, a declarat ºeful
CJ Constanþa pentru „Gândul”. Edilul Sibiului a pre-
cizat, prin intermediul purtãtorului de cuvânt al pri-
mãriei, Mirela Gligore, cã acesta „considerã nefon-
date acuzaþiile ºi a formulat deja un rãspuns cãtre
ANI”. Marian Vanghelie a subliniat cã în ultimele
ºase luni a primit NUP de la Parchet dupã ce i s-a
verificat averea, el arãtând totodatã cã intenþionea-
zã sã îl dea în judecatã pe ºeful ANI, Horia Georges-
cu. „Îl voi da în judecatã pe Horia Georgescu, nu m-
a chemat nimeni sã dau vreo declaraþie ºi nici nu m-
au informat. Normal era sã mã cheme cineva sau sã
mi se comunice la Primãrie. Domnul Georgescu a
fãcut foarte multe jocuri în aceastã þarã, în ultimul
an s-a ocupat de mine”, a spus acesta pentru „Gân-
dul”. Vicepreºedintele PSD a menþionat cã nu s-a
schimbat nimic în declaraþia sa de avere, adãugând:
„De unde sã fie bani în plus?”. Deputatul Florin
Popescu a spus, tot pentru „Gândul”, cã a fost la
ANI în urmã cu douã sãptãmâni, în legãturã cu acu-
zaþiile care i se aduc, ºi cã va ataca în instanþã hotã-
rârea, fãrã însã a ataca ANI, instituþie pe care a pre-
cizat cã o „respectã”.
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Conducerea ASF, votatã
fãrã probleme de Parlament

Parlamentul i-a validat, ieri, cu 323
voturi „pentru” ºi unul „împotrivã”, pe
membrii Consiliului Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF), la care
Dan Radu Ruºanu va fi preºedinte ºi
Daniel Dãianu prim-vicepreºedinte.
Membrii Consiliului vor avea un man-
dat de 5 ani. Prin înfiinþarea ASF, institu-
þiile care se ocupã acum de supraveghe-
rea pieþei pensiilor private, a asigurãri-
lor ºi CNVM se vor desfiinþa. „Salariile
sunt plafonate la nivelul salarizãrii mem-
brilor Consiliului de Administraþie din
BNR ºi, de asemenea, nu mai existã nici
un fel de sporuri sau alte facilitãþi pentru
membrii Consiliului ASF. (...) Va rãmâne
sã se stabileascã în prima ºedinþã de Con-
siliul (n.r. - nivelul salariilor), probabil cã
sãptãmâna viitoare”, a anunþat imediat
preºedintele ASF, precizând cã salariile
nu pot coborî la nivelul indemnizaþiei par-
lamentarilor sau a membrilor Guvernu-
lui, pentru cã sunt niºte reglementãri eu-
ropene ce trebuie respectate.

Fostul ministru Gabriel Berca
a demisionat din PDL

Consilierul prezidenþial Gabriel Ber-
ca a declarat, ieri, pentru Mediafax, cã a
demisionat din PDL deoarece nu poate
sã accepte „blatul care se face la orga-
nizaþia Bacãu, cu ºtirea lui Gheorghe
Flutur”. Berca a precizat cã în calitate
de consilier prezidenþial nu avea drep-
tul sã ocupe funcþii de conducere în par-
tid, aºa cã demisionase din funcþia de
preºedinte al PDL Bacãu odatã cu pre-
luarea postului de la Cotroceni, dar „as-
tãzi (n.r. - ieri) am demisionat de tot din
partid, pentru cã nu pot sã accept blatul
care se face la Bacãu cu ºtirea lui Gheor-
ghe Flutur. Adicã urmeazã sã fie pusã o
conducere interimarã la aceastã orga-
nizaþie, oameni care nu vor face opoziþie
cu USL ci sunt la înþelegere cu USL”.
Berca a fost ministru al Administraþiei ºi
Internelor în Guvernul Ungureanu ºi se-
cretar general al Guvernului în perioa-
da în care Executivul era condus de Cã-
lin Popescu Tãriceanu.

România s-a declarat pregãtitã
sã furnizeze asistenþã financiarã
Libanului, pentru a ajuta aceastã
þarã sã facã faþã numãrului cres-
când de refugiaþi sirieni ce sosesc
pe teritoriul sãu, scria ieri portalul
libanez www.dailystar.com.lb ci-
tându-l pe ambasadorul român la
Beirut, Daniel Tãnase, potrivit
Agerpres. „L-am informat pe pre-
mierul Najib Mikati în legãturã an-
gajamentul guvernului român de a
contribui la ajutorarea refugiaþilor
sirieni din Liban, iar þara mea ºi-a
anunþat deja contribuþia la confe-
rinþa donatorilor de la Kuweit”, a
afirmat ambasadorul român în faþa
reporterilor. „Suntem pregãtiþi sã
oferim aceastã contribuþie guver-
nului libanez prin intermediul Co-

România va oferi ajutor financiar
Libanului, pentru a face faþã valului

de refugiaþi sirieni CFR Cãlãtori analizeazã în
mod accelerat situaþia oferirii
unor preþuri mai mici, competiti-
ve, prin introducerea transpor-
tului în regim low-cost, pe ruta
Bucureºti - Constanþa ºi retur. În
plus, societatea a optimizat
timpii de cãlãtorie pe aceastã
rutã, iar patru trenuri InterRegio
care fac legãtura directã între
Capitalã ºi litoralul românesc
vor circula fãrã oprire între
staþiile de cale feratã din
parcurs, a informat ieri Ministe-
rul Transporturilor. Cele patru
trenuri sunt: IR 12080 Manga-
lia (pl.13.05) - Constanþa
(sos.14.45/pl.15.00) - Bucureºti
Nord (sos. 17.39); IR 12081
Bucureºti Nord (pl. 7.20) -
Constanþa (sos. 9.59/pl. 10.14)
- Mangalia (sos. 11.41); IR
12082 Mangalia (pl. 17.55) -
Constanþa (sos. 19.27/pl.19.45)
- Bucureºti Nord (sos. 22.24) ºi
IR 12083 Bucureºti Nord (pl.
9.00) - Constanþa
(sos. 11.39/pl.
11.55) - Mangalia
(sos. 13.27).
Ministrul Trans-
porturilor, Relu
Fenechiu, a
declarat în urmã cu
câteva zile, într-o
emisiune televiza-
tã, cã va solicita
celor implicaþi sã
facã tot posibilul
ca durata cãlãtoriei
cu trenul pe relaþia

Patru trenuri InterRegio directe între
Bucureºti ºi Constanþa

Aflat ieri în plenul Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), premie-
rul Victor Ponta a rãspuns ºi întrebãrilor legate de reorganizarea României ºi
problema minoritãþilor naþionale, asigurând cã autoritãþile de la Bucureºti nu vor
încãlca drepturile grupurilor minoritare prin soluþiile care vor fi gãsite, ºi a anunþat
cã doreºte o legislaþie care sã permitã instituþiilor locale sã adopte însemne proprii
atât timp cât aceste simboluri nu încalcã standarde UE. În cazul regiunilor de
dezvoltare care urmeazã sã fie constituite, premierul a menþionat cã decizia finalã
va fi luatã în urma consultãrilor cu toate partidele aflate în Parlament, inclusiv cu
UDMR. „Nu sunt sigur dacã rezultatul final va fi de 8 (n.r. - regiuni de dezvoltare).
Pot fi 10, 12 sau 16, dar pot sã asigur cã vom lua o decizie doar prin consultarea
tuturor partidelor din Parlament, unde ºi comunitatea maghiarã este reprezentatã,
ºi cã nu va fi o decizie împotriva drepturilor vreunei comunitãþi minoritare, ci
bazatã doar pe criterii economice ºi sociale”, a spus Ponta.

Ponta asigurã APCE cã regiunile
vor fi discutate cu UDMR

mitetului de Sprijin (High Relief
Committee) ºi fondurile vor ajun-
ge în Liban în urmãtoarele sãptã-
mâni”, a adãugat diplomatul ro-
mân. Portalul libanez mai scrie cã
ambasadorul Daniel Tãnase nu a
precizat suma pe care guvernul de
la Bucureºti intenþioneazã sã o
ofere ºi acesta a mai afirmat cã este
de datoria comunitãþii internaþio-
nale sã ajute Libanul ºi familiile din
aceastã þarã care gãzduiesc refu-
giaþii sirieni. Potrivit unui raport
recent al Comisiei ONU pentru
Refugiaþi, în Liban s-ar afla circa
428.00 de refugiaþi sirieni, dar gu-
vernul de las Beirut susþine cã
numãrul lor este mai mare, întru-
cât mulþi nu sunt înregistraþi, men-
þioneazã sursa citatã.

Bucureºti - Constanþa sã se
reducã la douã ore ºi 40 de
minute de la sfârºitul lunii
aprilie. Legat de cãlãtoriile low-
cost, în urmã cu câtva timp
preºedintele Consiliului de
Administraþie al CFR Cãlãtori,
Alexandra Gãtej, preciza pentru
Radio România Actualitãþi cã
„realitatea de la care pornim este
urmãtoarea: cam 80% din totalul
biletelor de cãlãtorie se cumpãrã
de cãtre cãlãtori în ziua plecãrii
ºi, chiar mai mult, cu câteva ore
înaintea plecãrii. Deci, pentru a
implementa o idee de low-cost,
va trebui sã schimbãm atitudi-
nea faþã de cumpãrarea biletelor,
în condiþiile în care low-cost
înseamnã rezervãri din timp, cu
o lunã înainte. Doar în acel
moment se pot acorda preþuri
competitive, preþuri mai mici, în
anumite condiþii limitative, adicã
sã nu poþi sã dai biletul înapoi ºi
aºa mai departe”.
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Faptele pentru care a
fost arestat Valentin Mitri-
cã sunt cunoscute. A atri-
buit ilegal lucrãri de inves-
tiþii cãtre anumite firme fãrã
organizarea de licitaþii, a
plãtit lucrãri neefectuate
sau executate în mod defi-
citar. Vorbim despre reabi-
litarea corpului B al ªcolii
cu clasele I-VIII din Giur-
giþa, la Grãdiniþa nr. 2
Portãreºti, la Grãdiniþa nr.
3 Curmãtura, sistemul de
alimentare cu apã al comu-
nei ºi parcul din localitate.
Pentru patru porþi amplasa-
te pe terenul de fotbal a plã-
tit 20.000 de lei/bucatã.
Pentru un WC la o grãdini-
þã, care nu respecta nici o
normã, Valentin Mitricã a
plãtit suma de 90.000 de lei.
Sunt doar câteva exemple
din dezastrul produs de Va-
lentin Mitricã în perioada în care
a fost primar al comunei Giurgi-
þa. Acuzaþiile la adresa acestuia
sunt foarte grave, pe care acesta

le-a recunoscut, dar a spus cã
aºa a fost învãþaþi de alþii, de par-
cã el nu ar fi avut cap pe umeri
cu care sã gândeascã.

Nu a învãþat nimic
din perioada detenþiei

În mod normal, un om cu
scaun la cap face un pas în spa-
te dupã ce a ieºit din închisoare,
îºi pregãteºte apãrarea, pentru cã

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Primarul comunei Giurgiþa, Valen-
tin Mitricã a fost arestat, în iunie
2011, procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Segarcea învinuin-
du-l de sãvârºirea infracþiunilor de
delapidare, abuz în serviciu contra
intereselor publice în formã califica-
tã, fals intelectual, angajarea, ordo-
nanþarea ºi efectuarea de plãþi peste

limitele maxime ale sumelor aproba-
te la partea de cheltuieli prin bugetul
local. În luna februarie 2012, Valen-
tin Mitricã a fost eliberat ºi de atunci
este judecat în libertate. În aceste
condiþii sã îl pui pe Valentin Mitricã
preºedinte al Grupului de Acþiunea
Localã Sudolt, este ca ºi cum ai pune
lupul paznic la oi.

se bucurã de prezumþia de nevi-
novãþie, ºi pânã în momentul în
care situaþia se rezolvã nu se mai
implicã în anumite situaþii care ar

putea sã îi complice exis-
tenþa. Ori Valentin Mitricã
a fãcut exact pe invers. A
candidat la un nou mandat
de primar în vara anului
2012, a pierdut, dar a prins
totuºi un loc de consilier
local. Cum a mai putut fi
votat un om care a preju-
diciat bugetul Primãriei
Giurgiþa cu 2.000.000 lei
rãmâne o enigmã. Dar lu-
crurile nu s-au oprit aici.
Când te înveþi sã manevrezi
sume mari de bani este
greu sã te laºi de acest
sport. Iar Valentin Mitricã
are ºi el o calitate, ºi anu-
me perseverenþa.
Unde îl va duce
asta, rãmâne de
vãzut. Dar este
clar cã nu a învã-
þat nimic din pe-
rioada detenþiei.

Valentin Mitricã
este preºedintele
GAL Sudolt

Conform adresei nr.
40/19.03.2013 primarii
comunelor de pe terito-
riul GAL Sudolt din ju-
deþul Dolj (Afumaþi,
Urzicuþa Giurgiþa, Bîr-
ca, Goicea, Cârna, Mã-

ceºu de Sus, Mãceºu de Jos,
Bistreþ, Catane, Gighera, Gîn-
giova, Sadova ºi Dãbuleni)
erau anunþaþi cã pânã la 28
martie trebuie sã anunþe dacã
îºi doresc sã devinã parteneri
într-un proiect lansat în luna
mai de cãtre Ministerul Co-
municaþiilor ºi Societãþii In-
formaþionale, mai exact un
nou Apel de Selecþie pentru
Operaþiunea 3.2.1. „Susþine-
rea implementãrii de soluþii e-
guvernare ºi asigurarea cone-
xiunii la broadband, acolo
unde este necesar”, apel 3 din
cadrul Domeniului Major de
Intervenþie 2 „Dezvoltarea ºi
creºeterea eficienþei servicii-
lor publice electronice”. Adre-
sa este semantã de fostul pri-
mar al comunei Giurgiþa, Va-
lentin Mitricã, în calitatea de
preºedinte al GAL Sudolt,
arestat în 2011 pentru sãvâr-

ºirea infracþiunilor de delapidare,
abuz în serviciu contra interese-
lor publice în formã calificatã,
fals intelectual, angajarea, ordo-
nanþarea ºi efectuarea de plãþi
peste limitele maxime ale sume-
lor aprobate la partea de cheltu-
ieli prin bugetul local, eliberat ºi
judecat în libertate pentru aceste
fapte. Ciudat este faptul cã sunt
primari care acceptã sã devinã
parteneri într-un astfel de grup
prezidat de un om care are pro-
bleme cu legea nerezolvate, la
mijloc fiind vorba de sume imen-
se de bani care trebuie gestiona-
te. Dacã Valentin Mitricã riscã ºi
joacã o carte periculoasã, ºi este
clar cã nu este prima datã. Dar
de ce ar face acelaºi lucru cei-
lalþi? Oare celule închisorilor sunt
atât de atractive?
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Reamintim cã cei trei inculpaþi au
fost trimiºi în judecatã în luna aprilie
2012, de procurorii DIICOT - Servi-
ciul Teritorial Craiova care au reþinut
în sarcina lor faptul cã, între anii 2007
ºi 2011, Diculescu, soþia sa ºi cântã-
reþul Nelu Anca, au constituit un grup
infracþional ºi au înºelat în jur de 20
de persoane care au cumpãrat case
prin agenþia „Patria Imobiliare”. Ast-
fel, în calitate de reprezentant al agen-
þiei Patria Imobiliare Craiova, socie-
tate administratã de soþia sa, Costi-
nel Diculescu a întocmit mai multe

Magistraþii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat, ieri dupã-amiazã, sentinþa în do-
sarul în care patronul de la „Patria Imo-
biliare”, Costinel Silviu Diculescu, a fost
judecat, alãturi de soþia sa, Lia Roxana,
ºi de cântãreþul Nelu Anca, pentru con-
stituire de grup infracþional organizat ºi
înºelãciune cu consecinþe deosebit de
grave. Instanþa i-a gãsit vinovaþi pe cei

trei inculpaþi, Diculescu fiind condamnat
la 7 ani de închisoare, soþia sa la 3 ani de
închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 7 ani, în timp ce
Nelu Anca a primit 4 ani de închisoare
cu executare. Atât inculpaþii, cât ºi pro-
curorii DIICOT Craiova care i-au trimis
în judecatã, pot face apel, întrucât sentin-
þa nu este definitivã.

În fapt, cercetãrile efectua-
te de poliþiºtii de la Serviciul
de Investigare a Fraudelor
Dolj într-un dosar penal, au
evidenþiat cã Buþã Cristian, de
38 de ani, din Craiova, este im-
plicat în traficul cu produse
din tutun netimbrate, comer-
cializând þigãrile pe piaþa nea-
grã din Craiova ºi localitãþile
limitrofe.

Cu sprijinul Serviciului de
Informaþii ºi Protecþie Internã
Dolj ºi al luptãtorilor din ca-
drul Serviciului pentru Acþiuni
Speciale Dolj, în cursul zilei de
ieri, au fost efectuate douã
percheziþii domiciliare la lo-
cuinþele lui Buþã, situate în
Craiova ºi Malu Mare, ocazie
cu care a fost identificatã can-
titatea totalã de 1.075 pachete de þi-
gãri de provenienþã strãinã, netimbra-
te, atât în locuinþa de la Malu Mare
cât ºi într-o autoutilitarã, în compar-
timente disimulate în bord ºi în scau-

nul pasagerului, fãcute special pen-
tru ascunderea þigãrilor.

“Cantitatea de þigãri, având o va-
loare de piaþã de aproximativ 10.075
lei, precum ºi autoturismul folosit pen-
tru depozitarea þigãrilor au fost indis-

ponibilizate ºi predate
D.R.A.O.V. Craiova. În-
vinuitul a fost introdus
în arest, urmând a fi
prezentat la Parchetul
de pe lângã Tribunalul
Dolj cu propunere de
arestare preventivã,
cercetãrile fiind conti-
nuate pentru docu-
mentarea întregii acti-
vitãþi infracþionale a
acestuia”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, comisar ºef
Adrian Cãpraru.
CARMEN ZUICAN

Un craiovean de 38 de ani a fost reþinut, ieri dupã-amiazã,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de evaziune fiscalã, deþinerea
de produse accizabile supuse marcãrii în afara antrepozitului

fiscal ºi contrabandã, dupã ce,în urma a douã percheziþii
efectuate la locuinþa acestuia din Craiova, dar ºi la o casã pe
care o deþine în Malu Mare, poliþiºtii au gãsit peste 1.000 de
pachete de þigãri pe care s-a stabilit cã le cumpãrase de la

graniþa cu Serbia ºi intenþiona sã le vândã în Craiova.

Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Dolj din cadrul
Agenþiei Naþionale Antidrog acordã
servicii medicale consumatorilor de-
pendenþi de alcool care doresc sã re-
nunþe la acest viciu. Tratamentul se
adreseazã tuturor persoanelor care în-
tâmpinã probleme din cauza alcoolui
ºi au vârsta cuprinsã între 18 ºi 63 de
ani. Aceºtia nu trebuie sã fie în mod
obligatoriu asiguraþi medical, însã me-
dicii avertizeazã cã, numai dacã trata-
mentul este respectat cu rigurozitate
existã ºanse ca pacientul sã scape de
dependenþã. Terapia se desfãºoarã pe
o duratã cuprinsã între patru ºi ºase
luni dar, include ºi obligativitatea de
a nu consuma alcool cu 7-10 zile îna-
inte de administrarea medicaþiei.

Pentru a intra în program cei inte-
resaþi trebuie sã prezinte o adeverin-
þã de la un medic psihiatru care sã
ateste dependenþa de alcool. Sunt
necesare, în plus, ºi o serie de anali-
ze la nivel renal ºi hepatic pentru cã
pacientul trebuie sã fie într-o stare
de sãnãtate bunã. Nu pot intra în pro-
gram persoanele care suferã de in-
suficienþã renalã sau hepaticã, cei
care au fost diagnosticaþi cu hepati-
tã acutã sau au suferit de-a lungul
timpului accidente cerebrale.

Alcoolismul este considerat
boalã cronicã

Doljenii care doresc sã renunþe la
consumul abuziv de alcool pot con-
tacta personalul Centrului de Preve-
nire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Dolj la numãrul de telefon
0251.415.460 sau pot sã se prezinte
direct la sediul de pe strada Amara-

antecontracte de vânzare-cumpãra-
re cu diverse persoane, cãrora le-a
promis construirea unor case în co-
muna Malu Mare. Dupã ce a încasat
banii de avans, Diculescu a refuzat
sã încheie cu cumpãrãtorii contracte
de vânzare-cumpãrare în formã au-
tenticã, motivul fiind cã, între timp,
înstrãinase cãtre alte persoane imo-
bilele în care cumpãrãtorii de bunã-
credinþã locuiau, de ani buni, în une-
le cazuri. În plus, Costinel Diculescu
a contractat împrumuturi la diverse
unitãþi bancare, punând drept garan-

þii imobilele pe care le vânduse în
baza antecontractelor, mulþi dintre
oameni trezindu-se pe drumuri. De
altfel, ºi în rechizitoriul prin care au
dispus trimiterea în judecatã a soþi-
lor Diculescu ºi a lui Nelu Anca, pro-
curorii DIICOT au consemnat faptul
cã activitatea infracþionalã a acesto-
ra a adus grave prejudicii persoane-
lor vãtãmate, care au fost convinse
sã-ºi vândã locuinþele proprietate
personalã la momentul încheierii an-
tecontractelor de vânzare-cumpãra-
re, în vederea obþinerii sumelor de

bani necesare finanþãrii inculpatului
Diculescu în realizarea proiectului
imobiliar.

Dintre cei trei inculpaþi, numai
Costinel Silviu Diculescu a fost ju-
decat în stare de arest preventiv,
mandatul de arestare emis pe nume-
le sãu la începutul lunii noiembrie
2011 fiind prelungit periodic de ju-
decãtori, care i-au respins toate ce-
rerile de eliberare sau înlocuire a
acestei mãsuri.

Ieri, instanþa a pronunþat sentinþa

în dosar, toþi trei inculpaþii fiind gã-
siþi vinovaþi ºi condamnaþi. Dicules-
cu a primit 7 ani de închisoare cu exe-
cutare, instanþa menþinându-i ares-
tarea preventivã, soþia sa a primit 3
anid e închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de 7
ani, iar cântãreþul Nelu Anca a primit
4 anid e închisoare, tot cu executare.
Sentinþa poate fi atacatã cu apel atât
de inculpaþi, cât ºi de procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova.

CARMEN ZUICAN

Cei care au probleme din cauza consumului
abuziv de alcool pot beneficia gratuit de terapie

împotriva acestui viciu. În primele luni ale acestui
an, 22 de doljeni dependenþi de alcool s-au
adresat Centrul de Prevenire, Evaluare ºi

Consiliere Antidrog pentru a primi ajutor de
specialitate, patru dintre aceºtia intrând în

programul de tratament propriu-zis.
dia nr. 93-95, la
etajul 1, de luni
pânã vineri între
orele 08.00-16.00,
în vederea unei
prime evaluãri de
specialitate, în scopul includerii într-
un astfel de program gratuit de trata-
ment. Important de menþionat cã tra-
tamentul pe care îl utilizeazã specia-
liºtii Centrului Antidrog nu se gãseº-
te în farmacii.

Potrivit celor mai recente statistici,
în România trãiesc aproximativ douã
milioane de persoane care consumã
alcool în exces. ªi mai îngrijorãtor este
cã, potrivit unui studiu al Organiza-
þiei Mondiale a Sãnãtãþii, pe lângã o
persoanã care consumã alcool în ex-
ces, cel puþin alte 7 persoane au de
suferit de la membrii familiei, rude, prie-
teni, colegi de muncã sau de ºcoalã,
oameni de pe stradã ºi, uneori chiar ºi
cei care sunt implicaþi în acordarea de
tratament sau sprijin social acestora.
Astfel, obiectivul general al unui ast-
fel de program gratuit îl constituie
asigurarea accesului consumatorilor
la serviciile de reducere a riscurilor,
prin promovarea ºi dezvoltarea pro-
gramelor ºi politicilor adecvate ºi ne-
cesare în sistemul de asistenþã ºi în
afara acestuia.

Terapie la Centrul Antidrog
din Craiova

Centrul Regional de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj
vine astfel în sprijinul persoanelor de-
pendente de alcool, contribuind la
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate ºi a
calitãþii vieþii lor alãturi de familie ºi

prieteni. Mai ales cã alcoolismul este
considerat a fi o boalã cronicã care
genereazã leziuni ireversibile ale sis-
temului nervos central, ficatului sau
pancreasului.

De-a lungul timpului, Centrul Re-
gional de Prevenire, Evaluare ºi Con-
siliere Antidrog (CRPECA) Craiova a
reuºit sã menþinã relaþii de colaborare
cu medicii de familie, departamentele
de urgenþã din cadrul spitalelor muni-
cipale ºi judeþene, dar ºi cu psihologii
tocmai pentru a-i convinge pe dolje-
nii dependenþi de droguri ºi alcool sã
accepte sã intre în programele de te-
rapie integratã. Anul trecut, la nivelul
CPECA Craiova au fost înscriºi în cir-
cuitul terapeutic 34 de beneficiari,
aflaþi în management de caz, ºi s-au
acordat 550 de  ºedinþe de informare
ºi consiliere individualã ºi 20 de ºedin-
þe de consiliere de grup.

Centrul Regional de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog Cra-
iova are în structurã Centrele de Pre-
venire, Evaluare ºi Consiliere Anti-
drog Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, în ca-
drul cãrora îºi desfãºoarã activitatea
17 specialiºti în domeniile: prevenirea
criminalitãþii, psihologie, medical, asis-
tenþã socialã ºi educaþie-învãþãmânt
ºi funcþioneazã în sediul Instituþiei
Prefectului judeþului Dolj, din str.
Amaradia nr. 93-95.

RADU ILICEANU
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Deputatul PSD Nicolae
Vasilescu a participat,
timp de douã zile, în pe-
rioada 22 - 23 aprilie, la
”Forumul la nivel înalt
între partidele politice
din Europa ºi  China”
desfãºurat  la  Suzhou,
China. În calitatea sa de
secretar executiv al PSD,
Vasilescu a transmis un
mesaj poporului chinez ºi
a asigurat cã PSD va pro-

mova, în continuare, relaþia tradiþionalã de prietenie dintre Ro-
mânia ºi China. De asemenea, Nicolae Vasilescu va participa
în zilele urmãtoare la o serie de întâlniri, la Shanghai ºi Bei-
jing, cu membrii din conducerea Partidului Comunist Chinez,
precum ºi cu investitori chinezi. Scopul principal al întâlniri-
lor este de a prezenta acestora posibilitãþile ºi proiectele de
investiþie din judeþul Dolj.

MARGA BULUGEAN

Deputatul Nicolae Vasilescu
a participat la ”China-Europe
High-Level Political Parties Forum”

O campanie de dezin-
secþie care vizeazã, în prin-
cipal, combaterea cãpuºe-
lor va fi demaratã luni, 29
aprilie 2013, de SC Salu-
britate Craiova SRL, acþi-
unea urmând sã se desfã-
ºoare într-un interval de
douã zile. Lucrãtorii socie-
tãþii vor interveni în zona
parcurilor din Craiova dar
ºi a spaþiilor verzi din jurul

locurilor de joacã, suprafaþa totalã pe care se vor efectua stro-
piri fiind de 100 de hectare. Substanþa care va fi folositã în ca-
drul acestei activitãþi se numeºte Extratox, face parte din grupa
a treia de toxicitate ºi este avizatã de Ministerul Sãnãtãþii. Pentru
a preveni incidentele cauzate de campanie de dezinsecþie, Salu-
britate Craiova a fãcut publicã aceastã acþiune, prin anunþ într-
un cotidian local, dar a notificat în acest sens ºi spitalele, unitã-
þile fitosanitare ºi asociaþiile de crescãtori de albine de pe terito-
riul Craiovei. „Am decis sã organizãm aceastã campanie având
în vedere cã urmeazã o perioadã de mini-vacanþã, în care craio-
venii vor ieºi în parcuri ºi zone cu multã verdeaþã, ºi, astfel,
riscul de a fi muºcaþi de cãpuºe va fi mai mare”, a spus Cristian
Popescu, directorul general al SC Salubritate Craiova SRL.

MARGA BULUGEAN

Campanie de combatare
a cãpuºelor

Conferinþa Judeþeanã
de Alegeri a PSD Dolj este
programatã sã se desfã-
ºoare mâine, 26 aprilie,
începând cu ora 12.00 la
Filarmonica “Oltenia”. Bi-
roul Permanent Judeþean
al PSD Dolj a anunþat cã
a luat act de demisia lui
Ion Prioteasa din funcþia
de preºedinte al Organiza-
þiei. “Considerãm cã de-
cizia este un act de voinþã

unilateralã care nu poate fi comentat. Domnul Ion Prioteasa,
preºedinte al Consiliului Judeþean, rãmâne membru al Organi-
zaþiei Judeþene a PSD Dolj ºi îl aºteptãm sã se alãture echipei
de conducere”, precizeazã un comunicat de presã al Biroului
Permanent Judeþean al PSD Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Mâine au loc alegerile
la PSD Dolj

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat,
miercuri, cã Muzeul de Artã din Cra-
iova a câºtigat ºi la Curtea de Apel
Bucureºti procesul prin care lucra-

“Domniºoara Pogany”, câºtigatã“Domniºoara Pogany”, câºtigatã“Domniºoara Pogany”, câºtigatã“Domniºoara Pogany”, câºtigatã“Domniºoara Pogany”, câºtigatã
de Muzeul de Artã din Craiovade Muzeul de Artã din Craiovade Muzeul de Artã din Craiovade Muzeul de Artã din Craiovade Muzeul de Artã din Craiova

la Curtea de Apel Bucureºtila Curtea de Apel Bucureºtila Curtea de Apel Bucureºtila Curtea de Apel Bucureºtila Curtea de Apel Bucureºti
rea lui Constantin Brân-
cuºi “Domniºoara Po-
gany”, aflatã în proprie-
tatea Muzeului de Artã
din Craiova, a fost re-
vendicatã în instanþã
de cãtre moºtenitoarea
fostului proprietar al
sculpturii. “Astãzi, am
primit vestea îmbucurã-
toare cã, dupã aproape
un an de zile ºi cinci în-
fãþiºãri în instanþã, ma-
gistraþii Secþiei Civile a
Curþii de Apel Bucu-
reºti au dat dreptate, la
rândul lor, Consiliului
Judeþean Dolj ºi Mu-
zeului de Artã din Cra-
iova în litigiul privind
revendicarea lucrãrii
«Domniºoara Pogany»
a lui Constantin Brân-
cuºi. Dacã cineva s-a
îndoit cã în acest caz
Consiliul Judeþean Dolj
ºi Muzeul de Artã din
Craiova nu au drepta-
te, iatã cã o a doua in-
stanþã confirmã realita-
tea prezentatã de noi ºi
susþinutã prin docu-
mentele pe care le-am

depus la dosar. Nu este neapãrat o
victorie a noastrã, autoritãþile ju-
deþului, care avem obligaþia de a
pãstra ºi apãra acest patrimoniu
cultural important pe care îl avem,

ci, dacã vreþi, este o aºezare în drep-
turi a adevãrului. Aceastã lucrare
importantã al lui Constantin Brân-
cuºi, „Domniºoara Pogany”, care,
alãturi de alte cinci piese ale sculp-
torului, se aflã în proprietatea noas-
trã, nu va pãrãsi sãlile expoziþiona-
le ale Muzeului de Artã. Nu doresc
sã mã antepronunþ, pentru cã mai
existã o cale de atac ºi împotriva
acestei decizii a Curþii de Apel Bu-
cureºti, dar am convingerea cã vom
avea câºtig în aceastã cauzã pânã
la capãt. Vreau sã punctez ºi faptul
cã Muzeul de Artã Craiova a mai
obþinut în instanþã ºi plata cheltu-
ielilor de judecatã, ceea ce înseam-
nã cã instituþia consiliului jude-
þean, care a alocat bani pentru pla-
ta onorariului avocaþilor, va recu-
pera o parte din aceºti bani. Pe
aceastã cale vreau sã reafirm hotã-
rârea Consiliului Judeþean Dolj de
a duce la bun sfârºit proiectul Cen-
trului Expoziþional dedicat lui Con-
stantin Brâncuºi, un obiectiv care
va deveni unul dintre punctele de
atracþie ale Craiovei culturale”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

ALINA DRÃGHICI

Lucrarea „Domniºoara Pogany”
este una dintre cele ºase opere ale
lui Constantin Brâncuºi, deþinute
de Muzeul de Artã din Craiova. Ast-
fel, la muzeul din Craiova sunt ex-
puse ºase opere ale lui Constantin
Brâncuºi - „Cap de Copil”, „Orgo-
liu”, „Coapsa”, „Sãrutul”, „Vitel-
lius” ºi „Domniºoara Pogany”, pre-
cum ºi ºase obiecte care au aparþi-
nut marelui sculptor –Aparat de
Fotografiat, Creion, Cutie, Ecorºeu,
Scaun Colþar ºi Scrisoare.

Potrivit soluþiei pronunþate de magistraþii Curþii de Apel Bucureºti,
decizia instanþei poate fi atacatã cu recurs în 15 zile de la comunicare.
“Respinge apelul ca nefondat. Obligã apelanta la plata sumei de 7.440 lei
cu titlu de cheltuieli de judecatã cãtre intimatul Muzeul de Artã Craiova.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare”, se aratã în hotãrârea judecãtorilor
de la Curtea de Apel Bucureºti, pronunþatã în data de 19 aprilie 2013.

„Sunt pentru prima oarã în
Craiova deºi sunt în România de
doi ani ºi jumãtate. Trebuie sã
vã spun cã Suedia este interesa-
tã de dezvoltarea relaþiilor
comerciale cu România. Compa-
nii din Suedia doresc sã inves-
teascã în þara dumneavoastrã,
iar judeþul Dolj ne oferã foarte
multe oportunitãþi”, i-a spus-
 Ambasadorul Andreas Ben-
gtcen edilului Craiovei, Lia

Olguþa Vasilescu.
La rândul sãu,
prefectul judeþului
Dolj, Marius Deca,
a declarat cã
Ambasadorul
Suediei se va
întoarce în
Craiova în luna
septembrie pentru
întâlnirea cu zece
reprezentanþi ai
Parlamentului
suedez, aceºtia
fiind interesaþi de
afaceri în dome-
niul agriculturii.
“E.S. Dl. Anders

Bengtcén mi-a
mulþumit
pentru cã “am
comandat” o
vreme aºa  de
frumoasã
pentru ziua de
azi,  în contex-
tul în care în
Suedia vremea
este mai
mohoratã. Am

discutat de oportunitãþile
firmelor suedeze de a investi în
România ºi mi-am adus aminte 
cu plãcere, cã în urmã cu foarte
mulþi ani la fabrica de locomoti-
ve prima licenþã a venit de la
ABB (ASEA Brown Boveri) o
firmã suedezã. Am convenit  cu
domnul ambasador ca în luna
septembrie sã avem întalniri cu
10 reprezentanþi ai Parlamentului
suedez care vor veni la Craiova,
aceºtia fiind interesaþi de
domniul agriculturii, unde ºi
dânsul este specialist”, a
subliniat reprezentantul Guver-
nului în teritoriu.

MARGA BULUGEAN

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu ºi prefectul judeþului Dolj, Marius Deca s-
au întâlnit ieri cu Ambasadorul Suediei la Bucureºti, Excelenþa Sa, Andreas Bengtcen.
Discuþiile au vizat în cea mai mare parte dezvoltarea relaþiilor economice ºi comercia-
le între municipiul Craiova, respectiv judeþul Dolj ºi Suedia.

Ambasadorul Suediei a vizitat Craiova



6/ cuvântul libertãþii joi, 25 aprilie 2013
social

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Programul de colectare va
fi între orele 9.00-17.00. Cele
15 puncte fixe de colectare
sunt: ªcoala Gimnazialã nr. 33
- “Elena Farago”, ªcoala
Gimnazialã nr. 36 “Gheorghe
Bibescu”, ªcoala Gimnazialã
nr. 12 “Decebal, ªcoala
Gimnazialã nr. 19 “Lascãr
Catargiu”, ªcoala Gimnazialã
nr. 31 “Nicolae Romanescu”,
ªcoala Gimnazialã nr. 30
“Mihai Viteazu”, ªcoala

Gimnazialã nr. 32 “Alexandru
Macedonski”, ªcoala Gimna-
zialã nr. 23 “Sf. Gheorghe”,
Liceul “Matei Basarab”,
Colegiul Naþional “Carol I”,
Colegiul Tehnic Energetic
Craiova, Liceul de Arte
“Marin Sorescu”, Colegiul
Tehnic de Arte ºi Meserii
“Constantin Brancuºi”, Cole-
giul Tehnic de Industrie
Alimentarã ºi Liceul Teoretic
“Henri Coandã”.

“Numai împreunã putem
contribui la protejarea mediului”

Cetãþenii care deþin aparate
electrice sau electronice grele
sau voluminoase, au la dispozi-
þie numerele de telefon
0752.897.638 ºi 0720.897.638,
la care pot face programãri
zilnic în perioada 15-28 aprilie,
între orele 9.00-17.00, pentru
serviciul gratuit de preluare de
la domiciliu. “Invitãm craiovenii
sã se alãture acestei campanii
naþionale de protecþie a mediu-
lui ºi sã dea o mânã de ajutor la
colectarea deºeurilor de
echipamente electrice ºi
electronice(DEEE). Pentru cã
numai împreunã putem contri-
bui la protejarea mediului ºi la
eficienta exploatare a  resurse-
lor planetei” , a declarat
Alexandra Arnãutu, manager
regional al Asociaþiei RoRec.

Toþi cetãþenii care vor acþiona
responsabil ºi vor depunede-
ºeuri electrice la punctele fixe
sau la echipajele mobile, vor
avea ºansa de a câºtiga, prin
tragere la sorþi, unul dintre
premiile oferite de membrul
fondator al Asociaþiei RoRec,

Albatros, Skill ºi Candy:5
maºini de cãlcat, 10 cafetiere,
5 mixere, 5 maºini de gãurit, 4
cuptoare cu microunde digitale,
un frigider. Extragerea câºtigã-
torilor acestei tombole va avea
loc pe 29 aprilie, ora 11.00, la
Primãria Municipiului Craiova.

Asociaþia Românã pentru Reciclare RoRec,
împreunã cu Primãria Municipiului Craiova ºi
SC Salubritate Craiova SRL, desfãºoarã pe
26-27 aprilie o acþiune de colectare a deºeu-
rilor electrice ºi electronice (DEEE) în Muni-

cipiul Craiova. În cadrul acþiunii craiovenii se
pot debarasa corect ºi responsabil de echipa-
mentele electrice ºi electronice,atât la punc-
tele fixe de colectare, cât ºi prin serviciul de
preluare gratuitã de la domiciliu.

Asociaþia RoRec revine în Craiova pentru o nouã
acþiune de colectare a deºeurilor electrice

În anul 2012, Asociaþia RoRec, cu sprijinul generos al
autoritãþilor locale, a desfãºurat 22 de acþiuni de colectare
a deºeurilor electrice în judeþul Dolj, în cadrul cãrora s-au
strâns peste 40 de tone de deºeuri. La prima acþiune de
colectare din Municipiul Craiova, mai mult de 14 tone de
echipamente electrice vechi sau uzate au fost colectate.Asociaþia RoRec– este o organizaþie non-profit, formatã

din unsprezece dintre cei mai cunoscuþi fabricanþi euro-
peni de aparaturã electrocasnicã prezenþi pe piaþa din
România. Practic, RoRec preia responsabilitatea producã-
torilor de aparaturã electrocasnicã ºi se ocupã de toate
activitãþile necesare colectãrii, tratãrii, refolosirii, reciclãrii
ºi recuperãrii deºeurilor de echipamente electrice ºi
electronice (DEEE), asigurând, în acelaºi timp, eliminarea
în siguranþã ºi protecþia mediului, în conformitate cu
legislaþia europeanã în domeniu.

Asociaþia Vasiliada, patronatã de
Mitropolia Olteniei, în parteneriat cu
TVR Craiova ºi Primãria Municipiu-
lui Craiova desfãºoarã în perioada
Postului Paºtelui campania umanitarã
„Pentru aproapele nostru”. În cadrul
campaniei, craiovenii care doresc sã
întindã o mânã de ajutor bãtrânilor
imobilizaþi la domiciliu, care trãiesc în
singurãtate ºi sãrãcie, sunt rugaþi sã
doneze la bisericile din Craiova ali-
mente nepersiabile precum ulei, zahãr,
fãinã, fasole, paste fãinoase, etc. Do-
naþiile se pot face de asemenea la
sediul Asociaþiei Vasiliada, situat pe
strada Fraþii Buzeºti nr. 20, informaþii

suplimentare putând fi oferite la nu-
mãrul de telefon 0251.521.040. Aceste
donaþii vor fi colectate în Sãptãmâna
Patimilor de asistenþii sociali ai Aso-
ciaþiei Vasiliada ºi împãrþite persoa-
nelor vârstnice, pentru a le aduce o
bucurie cu prilejul acestor sãrbãtori.
Pãrintele Adrian Stãnulicã, preºedin-
tele Asociaþiei Vasiliada, mãrturiseº-
te cã, deºi reprezentanþii Bisericii sunt
în permanenþã alãturi de aceºti bãtrâni
prin suport moral ºi material, doreºte
ca de sãrbãtorile pascale aceste acþi-
uni sã se extindã, astfel încât solida-
ritatea dintre oameni sã fie de folos
bãtrânilor aflaþi în nevoie. «Campania

”Pentru aproapele nostru”  este o
chemare la fapte bune pe care le pu-
tem face în beneficiul persoanelor
vârstnice din Craiova, care trãiesc în
singurãtate ºi suferinþã. Am iniþiat
aceastã campanie cu binecuvântarea
Înalt Preasfinþitului Pãrinte Mitropo-
lit Irineu, care în fiecare an, în perioa-
da Postului Mare, ne îndeamnã sã ne
îndreptam atenþia ºi cãtre bãtrânii
aflaþi în dificultate. Situaþia grea în
care se gãsesc mulþi dintre vârstnicii
craioveni ºi  poveºtile lor impresionan-
te de viaþã au avut puterea de a întãri
în inimile tuturor celor care s-au im-
plicat în aceastã campanie sentimen-
tul de dragoste ºi responsabilitate faþã
de aproapele nostru», a precizat pã-
rintele Adrian Stãnulicã, preºedintele
Asociaþiei Vasiliada.

Reportaje despre bãtrânii
singuri ºi bolnavi, la TVR

În acest demers umanitar s-a alã-
turat TVR Craiova, care susþine ape-
lul Bisericii cãtre craioveni, acela de
a alina suferinþa bãtrânilor, de sãrbã-
torile pascale. În acest scop, TVR
Craiova difuzeazã în fiecare sãptãmâ-
nã, pânã la finalul campaniei, câte o
poveste a unui bãtrân imobilizat, pen-
tru care apropierea sãrbãtorilor în-
seamnã încã un prilej de a petrece în
singurãtate, suferinþã ºi nevoi. “Din
discuþiile  purtate cu pãrintele Adrian
Stãnulicã am aflat despre drama cu
care se confruntã zeci de bãtrâni din
Craiova, bolnavi ºi  singuri, la o vâr-
stã înaintatã. Mi-am dorit sã putem
face ºi noi ceva pentru ca mãcar zile-
le de Paºte sã fie mai frumoase ºi pen-

tru ei. Pe de altã parte, am crezut cã
este important ca telespectatorii noºtri
sã afle despre acþiunile în care se im-
plicã Biserica Ortodoxã, prin Mitro-
polia Olteniei. Pentru cã eu cred cu
tãrie cã, într-o societate româneascã
bombardatã cu ºtiri negative, avem cu
toþii nevoie ºi de exemple pozitive, de
lucruri care sã ne inspire. Astfel cã
am iniþiat aceastã campanie intitulatã
Pentru aproapele nostru, în cadrul
cãreia, în fiecare duminicã, în  Jurna-
lul regional al TVR Craiova, este di-
fuzat un reportaj cu  povestea unui
bãtrân singur ºi bolnav, în speranþa cã
îi vom sensibiliza pe telespectatori,
determinându-i astfel sa doneze”, a
subliniat Mirela Giodea, producãtor
executiv TVR Craiova.

Sprijin ºi din partea Primãriei
La fel de receptivi la aceastã cam-

panie au fost reprezentanþii Primãriei
Municipiului Craiova, care au rãspuns
apelului de a face un bine bãtrânilor,
de Paºte, ºi a le aduce astfel o mân-
gâiere. ”Scopul acestei campanii uma-
nitare este de a aduce un zâmbet pe
chipurile bãtrânilor noºtri, aceastã ca-
tegorie de persoane fiind de multe ori
într-o situaþie socialã destul de fragi-
lã.  Mulþumim Asociaþiei Vasiliada ºi
TVR Craiova pentru iniþiativa pe care
au avut-o ºi îi asigurãm cã îi vom spri-
jini de fiecare datã în astfel de demer-
suri, aºa cum am fãcut-o pânã în pre-
zent în realizarea multor lucruri fru-
moase pentru oamenii aflaþi în situaþii
de risc social din oraºul nostru”, a
declarat Ionuþ Pârvulescu, purtãtor de
cuvânt al Primãriei Craiova.
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Încet dar sigur, oraşul Segarcea începe să-
şi schimbe faţa. Investiţiile făcute anii trecuţi
şi cele aflate  în derulare sau chiar în stadiul
de proiect sunt menite să asigure localnicilor
toate condiţiile de infrastructură la nivel eu-
ropean. Bineînţeles că nu se pot face toate

odată, mai ales în condiţiile în care oraşul nu
mai produce mare lucru, locurile de muncă
sunt foarte puţine şi fiecare trebuie să se des-
curce cu mai puţin. Însă încet, încet, autori-
tăţile locale au găsit resursele necesare. Săp-
tămâna aceasta, în şedinţă a consiliului local,
s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe
anul în curs. „Ce pot să vă spun... stăm bine
cu bugetul. Ne descurcăm. Avem prevăzute
sumele necesare asigurării cofinanţării pen-
tru proiectele aflate în derulare, ne asigurăm

Proiectele de dezvoltare,
prind contur la Segarcea

Autorităţile din Segarcea sunt în mare agita-
ţie zilele acestea. Asta pentru că tocmai s-a sem-
nat contractul pentru realizarea reţelei de cana-
lizare şi aducţiune apă, firmele urmând să dema-
reze lucrările în scurt timp. În plus, s-a semnat,
ieri, şi contractul pentru staţia de epurare a ape-
lor care va fi amplasată la Cerăt şi va deservi şi
oraşul Segarcea. Investiţiile în infrastructură nu
se opresc însă aici. Un proiect special avut în ve-

Pagină realizată de CARMEN ZUICAN

dere şi pentru care s-au luptat din greu este ex-
tinderea şi amenajarea Parcului Domeniilor Co-
roanei, care va deveni o bijuterie, dacă iese totul
aşa cum este proiectat. În ceea ce priveşte agri-
cultura în zonă, primarul spune că în acest mo-
ment se prefigurează un an bun pentru recolte,
de la grâu şi până la vie. În plus, duminică, auto-
rităţile îşi vor serba eroul, pe salvatorul Cristian
Marian Becheanu, care împlineşte 15 ani.

Segarcea are, de vreo două
săptămâni, cel mai mediatizat
erou – pe Cristian Marian Be-
cheanu. Tânărul care a intrat în
fântână şi l-a scos pe Gabriel
Ruiu, copilul de 3 anişori căzut
acolo din greşeală. Primăria nu l-
a uitat pe Cristi, cum îl ştie tot
oraşul. Aşa că, tot în ultima
şedinţă a consiliului local, s-a luat
o decizie care merită salutată: „Îi
facem o casă! Am fost cu toţii de
acord în şedinţa de consiliu, că
asta ar fi cel mai bine pentru el,
fiindcă, după cum ştiţi, nu are o
situaţie materială prea fericită. O
să-i alocăm 300 de metri pătraţi,
cumpărăm materiale de construc-
ţii şi îi ridicăm o casă a lui. În
plus, o să mai fie şi alte surprize
pentru el, întrucât duminică, pe
28 aprilie, Cristi împlineşte 15
ani. Şi pe această cale vreau să-i
urez şi din partea mea, şi din
partea tuturor, la mulţi ani!”, ne-
a mai spus Nicolae Popa, vizibil
emoţionat, mai ales în timp ce
povestea cum s-a derulat povestea
salvării copilului de 3 ani.

Cât despre agricultură, acum pământul este lucrat de asociaţii pe toată raza
localităţii. Din fericire, la acest capitol lucrurile merg bine, pentru că nu prea
mai găseşti terenuri pline de bălării. Sunt aproximativ 2.200 de hectare însă-
mânţate cu grâu, însă nu lipsesc nici floarea-soarelui, rapiţa sau porumbul. În
acest moment starea de vegetaţie a plantelor este foarte bună, după cum mai
spune primarul. „Doamne ajută să meargă tot aşa, pentru că în acest moment
pare un an agricol bun...”, încheie Nicolae Popa.

din buget şi cheltuielile curente, însă
cea mai mare parte a resurselor noas-
tre merg către dezvoltare”, ne-a expli-
cat primarul localităţii Segarcea, Nico-
lae Popa.
Apa curentă şi canalizarea
sunt o certitudine

A devenit deja o certitudine faptul
că locuitorii oraşului vor avea, în cu-
rând, asigurată apa curentă 24 de ore
din 24 şi o reţea de canalizare la care
să fie racordate toate locuinţele. Asta
pentru că săptămâna trecută s-a sem-
nat contractul pentru canalizare şi
aducţiune apă, în cadrul Masterplanu-
lui de Apă al judeţului Dolj. Este un pro-
iect amplu, care presupune, mai exact,
lucrări de extindere a reţelei de alimen-
tare cu apă pe o lungime de 13 kilo-
metri, reabilitarea reţelei pe 17 kilometri, rea-
bilitarea reţelei de canalizare pe 4 kilometri,
atât cât măsoară în prezent şi extinderea re-
ţelei de canalizare pe alţi 37 de kilometri. „De
mult ne dorim să putem spune că locuitorii
din Segarcea au asigurată apa curentă 24 de
ore din 24. Acum suntem siguri că acest lu-
cru se va întâmpla. Săptămâna trecută am
semnat deja contractul, de execuţie urmând
să se ocupe firmele Polystart Impex SRL şi
Erbaşu. Ne-am întâlnit cu reprezentanţii ce-
lor două societăţi, cărora le-am predat am-
plasamentul şi au început deja organizarea
şantierului. Oamenii se ocupă acum de obţi-
nerea tuturor avizelor necesare, iar în cel mai
scurt timp vor demara şi lucrările, după cum
ne-au asigurat. Vor fi forate încă 11 puţuri şi
vor fi montate două bazine care vor asigura
apa în permanenţă la robinetele segărcenilor.
Conform contractului, lucrările ar trebui fi-
nalizate în 19 luni. În plus, semnăm şi con-
tractul pentru staţia de epurare a apelor me-
najere, care va fi amplasată la Cerăt, iar lu-
crările pe raza oraşului nostru ar trebui să

înceapă pe 15 mai”, a mai
spus Nicolae Popa, mul-
ţumit de faptul că aceste
mari proiecte nu mai sunt
doar pe hârtie ci sunt pe
cale să devină realităţi.
Parcul Domeniile
Coroanei, un proiect
„de suflet”

Un proiect despre care
vorbesc cu mare drag re-
prezentanţii administraţiei
publice locale este reabili-
tarea Parcului Domeniilor
Coroanei. N-au fost bani

de la bugetul local pentru el în ultimii ani, aşa
că aici nu s-a mai investit, însă autorităţile
vor să-i redea strălucirea şi au găsit şi o solu-
ţie: atragerea de fonduri. S-au documentat,
au pus pe hârtie cam ce vor să facă, apoi au
făcut un proiect pe care l-au depus la Admi-
nistraţia Fondurilor pentru Mediu. Proiectul
a fost selectat pentru alocarea fondurilor, nu-
mai că au apărut probleme pentru că n-au
găsit o firmă care să-l pună în aplicare. Con-
tractul s-a semnat în 2011, iar acum se lu-
crează la refacerea documentaţiei pentru ac-
tualizarea preţurilor. Suma primită va fi de
500.000 lei, la care se adaugă cofinanţarea
de 300.000 lei aprobată deja şi prevăzută în
bugetul local, la ultima şedinţă a consiliului
local. „În primul rând vrem să extindem par-
cul, care se întinde pe aproximativ 5 hectare.

Apoi, în centru, va fi amplasată o
fântână arteziană. Vor fi două lo-
curi de joacă pentru copii, unde vor
fi şi cişmele cu apă, toate aleile vor
fi pietruite cu piatră ecologică şi
vor fi amplasaţi 13 stâlpi fotovol-
taici, 50 de bănci, 40 de coşuri de
gunoi, ca să nu arunce oamenii
hârtiile pe jos. Vom planta 354 de
pomi – răşinoase şi foioase – mai
multe specii de flori din care nu
lipseşte trandafirul, gazon şi totul
va fi împrejmuit cu gard viu. Ca să
ne asigurăm că va fi o oază verde,
în cadrul proiectului este prevăzu-
tă şi o instalaţie de irigat care să
asigure apa pentru toate plantele.
Sper din tot sufletul ca şi acestă
lucrare, cel puţin în ceea ce pri-
veşte infrastructura, să o demarăm

în vară”, ne-a mai explicat primarul, împreu-
nă cu managerul de proiect.

Acestea sunt cele mai mari lucrări pe care
autorităţile le au în plan. Însă investiţiile nu se
opresc aici. Banii care mai rămân în conturi
sunt împărţiţi până la ultimul leu peste tot pe
unde este nevoie. Sunt prevăzute sume pen-
tru reparaţia acoperişului de la spitalul din lo-
calitate, reparaţiile necesare cabinetelor din
incinta acestuia, dar şi fonduri pentru un pro-
gram informatic şi achiziţia de aparatură me-
dicală. În plus, este prevăzut un program in-
formatic integrat care să cuprindă datele de
la impozite şi taxe locale, registru agricol şi
asistenţă socliată, o centrală automată de alar-
mare pentru protecţia civilă, dar şi un grup
sanitar şi un sistem de ventilaţie pentru Piaţa
Agroalimentară construită în oraş.

Nicolae Popa
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În acest an, Ziua Tineretului
se va desfãºura în Craiova pe
durata unei întregi sãptãmâni,
acþivitãþile urmând sã se desfã-
ºoarte în zilele de 2, 8 ºi 9 mai.
Organizatorii, Direcþia Judeþea-
nã pentru Sport ºi Tineret Dolj
ºi Casa de Culturã Studenþilor
Craiova, au cuprins în progra-
mul celor trei zile activitãþi spor-
tive, culturale sau artistice, la
care sunt aºteptaþi sã participe
cât mai mulþi craioveni

Astfel, în data de 2 mai, între
orele 16.00-20.00, pe Esplana-
da Teatrului Naþional “Marin So-
rescu” se vor derula simultan
mai multe evenimente, precum
“Street Talent Show”, “Jocurile
Copilãriei”, ºi diverse demon-
straþii ºi competiþii sportive de
streetball, ºah, tenis, volei ºi bad-

minton. Pe 8 mai, în Parcul “Ni-
colae Romanescu” va avea loc
Crosul Tineretului, care are ca
scop atragerea unui numãr cât
mai mare de tineri la practicarea
miºcãrii, prin cros, pentru o dez-
voltare armonioasa ºi pentru o
viaþã sãnãtoasã, un bun prilej
pentru selecþia cluburilor de per-
formanþã. Concursul se va des-
fãºura pe urmãtorul traseu: De-
barcader – Terasa Ciobãnaºu –
Velodrom. “Alãturi de noi, în
cadrul acþiunii care se desfãºoarã
în Parcul Nicolae Romanescu,
se vor alãtura ºi elevii de la Li-
ceul cu program sportiv Petra-
che Triºcu din Craiova. Fiecare
participant la aceastã acþiune va
fi recompensat, va avea loc o
tombolã cu premii atractive. De
asemenea, în acþiune ni s-au alã-

turat Asociaþia Rotaract ºi Aso-
ciaþia Tinerii Luptã Împotriva
Viciilor Mileniului Trei. Sperãm
cã vremea va þine cu noi ºi cã
vom avea câþi mai mulþi partici-
panþi la acþiune”, a declarat Ali-

na Ionescu, directorul Direcþiei
Judeþene pentru Tieneret ºi Sport
Dolj.

În ultima zi a manifestãrilor,
9 mai, are loc Turul Oraºulului
pe bicicletã urmând traseul: Spi-
talul Filantropia – Grãdiniþa Mi-
hai Bravu – Muzeul Olteniei –
Parcul “Nicolae Romanescu” –
Casa Memorialã Nicolae Roma-
nescu – Biblioteca Judeþeanã –
Universitatea din Craiova. Acþi-
unea are ca scop atragerea tine-
retului cãtre practicarea ciclis-
mului.

ALINA DRÃGHICI

Mâine, ora 12.00, la Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, va avea loc cea de-a treia
dezbatere din cadrul campaniei de
cunoaºtere a românilor de peste
Dunãre, intitulatã „Învaþã despre
românii din Serbia”.  Proiectul se
deruleazã pe parcursul unui an de
zile ºi prevede o serie de cursuri,
dezbateri, mese rotunde ºi seminarii
despre istoria, geografia, cultura,
tradiþia, spiritualitatea ºi obiceiurile
românilor din Valea Timocului.

Sunt antrenaþi oficialitãþi din
România ºi Serbia, reprezentanþi ai
ministerelor de resort, europarla-

mentari români, profesori universi-
tari, studenþi, istorici ºi, nu în
ultimul rând, jurnaliºti, organizatorii
fiind Asociaþia Studenþilor Timoceni
în parteneriat cu Biblioteca Jude-
þeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”,
Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidia-
nul regional  “Cuvântul Libertãþii”.

Tema pe care o vom dezbate va fi
„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul
Sârbesc”, asta dupã ce lunile
trecute s-a discutat despre istoria ºi
localizarea românilor în Serbia. La
primele douã dezbateri au fost
prezenþi ministrul delegat pentru

Românii de Pretutindeni - Cristian
David; directorul Institutului Eudo-
xiu Hurmuzachi din Bucureºti,
Horaþiu Buzatu, consilier la ministe-
rul Culturii, precum ºi importanþi
istorici, cadre universitare ºi repre-
zentanþi ai administraþiei publice
locale.  Invitaþii speciali vor fi
europarlamentarii români, Elena
Bãsescu ºi Marian Jean Marines-
cu. De asemenea, va fi prezent la
dezbatere ºi deputatul Eugen
Tomac, preºedintele Comisiei
pentru românii de pretutindeni din
cadrul Camerei Deputaþilor.

MARGA BULUGEAN

Grãdiniþa cu program pre-
lungit “Petrache Poenaru” din
Craiova a organizat ieri o acþi-
une menitã sã le dezvolte ce-
lor mici sentimentul de dragos-
te faþã de naturã prin forma-
rea unor priceperi ºi deprinderi
de a o îngriji ºi ocroti.

Intitulatã generic “Eco-fo-
tografia”, dezbaterea interna-
þionalã a reunit atât reprezen-
tanþi ai Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj ºi Primãriei Cra-

iova, AI ªcolii Gimnaziale nr.
3 Rovinari, precum ºi cadre
didactice din Turcia, Grecia ºi
Bulgaria. “Astãzi, în cadrul
grãdiniþei noastre se desfãºoa-
rã o dezbatere internaþionalã la
care participã mai multe ofi-
cialitãþi din Craiova ºi cadre di-
dactice din Grecia, Bulgaria ºi
Turcia. Tema dezbaterii de as-
tãzi este Eco-Fotografia. Am
ales aceastã temã pentru cã
am vrut sã-i conºtientizãm pe

copii cã este foarte important
sã avem grijã de naturã. Natu-
ra este viaþã ºi atunci trebuie
sã o protejãm. Copiii noºtri au
pictat, au confecþionat lucrãri
din materiale reciclabile, dar
avem lucrãri trimise ºi de la
grãdiniþele din þarã ºi din strãi-
nãtate, sunt foarte reuºite. Se
vede cã cei mici au pus suflet,
pentru cã, atunci când este
vorba de naturã ei se implicã
cu drag”, a afirmat Alina Ior-
dache, directorul Grãdiniþei cu
program prelungit “Petrache
Poenaru” din Craiova.

Evenimentul de ieri a fost
deschis cu o paradã a costu-
melor eco, realizate din mate-
riale reciclabile. Prichindeii ºi-
au prezentat tare mândrii þinu-
tele spectaculoase confecþio-
nate din staniol, plastic, car-
ton, saci de gunoi ºi chiar de
cartofi, în faþa publicului care
i-a încurajat cu aplauze. Para-
da costumelor eco a fost ur-

matã de o scenetã, cum altfel
dacã nu tot cu costume eco,
iar la final, toþi participanþii au
plantat trandafiri în grãdina
instituþiei de învãþãmânt. Pen-
tru cã ei au fost cei care au

muncit cel mai mult, copiii au
fost premiaþi, fiind astfel în-
curajaþi sã se implice de fie-
care datã în acþiuni de prote-
jare a naturii.

ALINA DRÃGHICI

„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc”

Paradã de costume eco
la Grãdiniþa “Petrache Poenaru”

„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc”

Paradã de costume eco
la Grãdiniþa “Petrache Poenaru”

„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc”

Paradã de costume eco
la Grãdiniþa “Petrache Poenaru”

„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc”

Paradã de costume eco
la Grãdiniþa “Petrache Poenaru”

„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc”

Paradã de costume eco
la Grãdiniþa “Petrache Poenaru”

„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc”

Paradã de costume eco
la Grãdiniþa “Petrache Poenaru”

„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc”

Paradã de costume eco
la Grãdiniþa “Petrache Poenaru”

„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc”

Paradã de costume eco
la Grãdiniþa “Petrache Poenaru”

„Obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc”

Paradã de costume eco
la Grãdiniþa “Petrache Poenaru”

DJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua TDJST Dolj organizeazã  Ziua Tineretuluiineretuluiineretuluiineretuluiineretului



cuvântul libertăţii / 9joi, 25 aprilie 2013 cultură

Biblioteca Judeţeană,
închisă în perioada 1-6 mai

Pentru că Guvernul a decis ca,
anul acesta, angajaţii din secto-
rul bugetar să aibă şase zile libe-
re, în perioada cuprinsă între 1
şi 6 mai, şi Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman” va
fi închisă în acest interval. Ast-
fel, c raiovenii care, săptămâna
viitoare, vor dori o carte de la
secţiile de împrumut ori cele de
lectură sunt aşteptaţi luni, 29, şi
marţi, 30 aprilie, între orele 8.15
– 18.45. Instituţia îşi va relua pro-
gramul cu publicul din data de
marţi, 7 aprilie. Conform Codu-

lui Muncii, în luna mai a.c. sunt trei sărbători legale, 1
Mai şi prima şi a doua zi de Paşti, adică 5 şi 6 mai, dar,
odată cu actul normativ aprobat de guvernanţi, şi zilele
de 2 şi 3 mai au căpătat statutul de zile nelucrătoare.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

La atelierul „Bios-Art”,
copiii se pregătesc de Paşti

La Secţia de Ştiinţele Naturi a
Muzeului Olteniei (strada „Popa
Şapcă” nr. 8) se desfăşoară as-
tăzi,  de la ora 10.00,  un nou
modul la cerere din cadrul pro-
gramului interactiv de educaţie
plastic ă animalieră „BIOS -
ART”. De data aceasta, prichin-
deii de la de la Grădiniţa „Traian
Demetrescu”, Structura – „Iede-
ra”, în parteneriat cu cei de la
Şcoala Gimnazială Specială „Sf.
Vasile”, sub atenta îndrumare a
profesorilor Vergica Gavrilă, Ali-
na Filip şi Gheorghiţa Şerbăno-

iu, vor pregăti mai multe surprize.
«Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare Paş-

telui. Fie că este vorba de vopsitul ouălor, de planşele de
colorat, de poezii, cântece sau jocuri, copiii sunt întotdeau-
na primii. Chiar dacă cei de la Şcoala Gimnazială Specială
„Sf. Vasile” au deficienţe de auz, ne vor da o lecţie de viaţă
despre cât de talentaţi pot fi şi cum să ne bucurăm de
prezenţa lor», au precizat reprezentanţii muzeului.

În cadrul atelierului cei mici, având la îndemână o plas-
tilină specială, vor modela, orna şi colora ouă ecologice,
vor realiza felicitări din materiale refolosibile şi alte surpri-
ze pentru mămicile lor puse la cale de cadrele didactice
Cornelia Alinei, Ileana Adriana Cojocaru, Savastiţa Stan-
ciu, Cristina Cotora-Popa, împreună cu cele de la Şcoala
Gimnazială Specială „Sf. Vasile”. Obiectele realizate de
cei mici vor face obiectul unei expoziţii care se va deschi-
de la parterul Secţiei de Ştiinţele Naturii a muzeului.

45 de violonişti
în Concursul Internaţional
„Remember Enescu”

45 de tineri violonişti, cu vâr-
sta cuprinsă între 6 şi 24 de ani,
sunt aşteptaţi la Sinaia, la înce-
putul lunii mai, pentru a participa
la cea mai importantă competiţie
internaţională din România, ce le
este dedicată: Concursul „Re-
member Enescu”, un eveniment
organizat de Fundaţia Culturală
„Remember Enescu”, sub direc-
toratul celui mai cunoscut şi mai
apreciat violonist al momentului,

Alexandru Tomescu. Din 1996, anul în care a avut loc
prima ediţie, competiţia s-a dezvoltat permanent şi a că-
pătat amploare, câştigătorii concursului derulând carie-
re internaţionale sau confirmându-şi valoarea la alte com-
petiţii desfăşurate peste hotare. Cei 45 de violonişti în-
scrişi în concurs anul acesta provin din nouă ţări: Bel-
gia, Bulgaria, Croaţia, China, Lituania, Moldova, Ucrai-
na, Statele Unite ale Americii şi România. Tinerii inter-
preţi vor evolua pe parcursul primelor trei zile ale lunii
mai, în Casa Memorială „George Enescu” Sinaia.

Expoziţiile Muzeului Olteniei vor putea fi
vizitate şi în mini-vacanţa de Paşti

A 23-a ediţie a Festivalului Naţional
de Teatru 2013, în octombrie

Lucrări de Theodor Pallady din colecţia
Muzeului de Artă Craiova, expuse la Braşov

„Un tablou este un poem pic-
tural... de linii, forme şi culori.
Este mai mult decât pictură. Este
gândire,  sentiment,  exprimate
prin pictură: linii, forme şi cu-
lori...”. (Theodor Pallady)

Ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru (FNT),
a 23-a, se va desfăşura în perioada 25 octombrie –
3 noiembrie, în Bucureşti, potrivit
unui anunţ postat pe
site-ul oficial al eve-
nimentului, organiza-
tor principal fiind Uni-
unea Teatrală din Ro-
mânia (UNITER). În
luna martie,  Ins titutul
Cultural Român a anun-
ţat că va finanţa ediţia
2013 a manifestării cu suma
de 200.000 de lei.

Începând din 2011, Fes-
tivalul Naţional de Teatru are
un nou logo, semnat de Dra-
goş Buhagiar, şi un nou se-
lecţioner, criticul de teatru
Alice Georgescu. Anul tre-
cut, Festivalul – care s -a
desfăşurat între 26 octom-

brie şi 4 noiembrie – a fost deschis cu spectacolul coregra-
fic „D’ale noastre”, realizat de Gigi Căciuleanu după texte
de I.L. Caragiale, o montare care a reflectat, de altfel, şi
unul din pilonii centrali ai ediţiei – I.L. Caragiale, sărbătorit
la 160 de ani de la naştere şi deplâns la 100 de ani de la

moarte. FNT 2012 a stat şi
sub simbolul operei regizo-
rale a lui Silviu Purcărete,
unul dintre cei mai faimoşi
artişti români de astăzi.

Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova a par-
ticipat la Fes tival c u două
spec tac ole: „O noapte
furtunoasă”, de I.L Caragia-
le, în regia lui Mircea Cor-
nişteanu (căruia îi aparţine şi
ilustraţia muzicală) şi sceno-
grafia Liei Dogaru, şi „Mă-
sură pentru măsură” ,  de
W. Shakespeare, în regia lui
Silviu Purcărete.

La Muzeul de Artă Braşov va avea
loc mâine, 26 aprilie, ora 13.00,  verni-
sajul expoziţiei „Theodor Pallady. Co-
lecţia Muzeului de Artă Craiova”, în
prezenţa prof. Florin Rogneanu,  direc-
torul ins tituţiei craiovene.  Colecţia c u-
prinde 26 de luc rări ce surprind evolu-
ţia pic turii artistului din primul dec e-
niu al secolului al XX-lea până în ulti-
mii ani de creaţie şi temele abordate cu
predilecţie: peisaje,  portrete feminine,
nuduri şi naturi static e. Expoziţia va ră-
mâne desc hisă până pe data de 26 mai.

Născ ut într-o familie boierească din
Moldova,  Theodor Pallady (1871-
1956) a urmat pentru scurt timp Şcoala
de Poduri ş i Şosele din Buc ureşti,  ul-
terior  frec ventând o perioadă şi Poli-
tehnic a din Dresda. Aici şi-a desc ope-
rit voc aţia pentru pictură. În 1889 a
plec at la Paris,  unde a studiat în atelie-
rul pic torului Edmond Aman-Jean timp
de doi ani ş i,  înc epând din 1891, la
Şc oala de Arte Frumoase. Printre pro-

fesorii săi s -au numărat Gustave Mo-
reau ş i Puvis  de Chavannes.  A fost c o-
leg cu Georges  Rouault, Albert Mar-
quet ş i Henri Matisse,  cu c el din urmă
legând o strânsă prietenie.

A debutat expoziţional în c adrul pa-
vilionul României de la Expoziţia Uni-
versală din Paris (1900).  După f inali-
zarea s tudiilor,  Pallady a locuit la Paris
timp de patru dec enii (1900-1940), dar
a făcut frecvente călătorii în ţară. Şi-a
prezentat luc rările periodic în cadrul
unor expoziţii personale ş i colective
deschise în ţară şi la Paris. În 1926 i
s-a decernat Marele Premiu Naţional de
Pictură. A fost prezent în cadrul Biena-
lei de la Veneţia în 1924, 1940 şi 1942.
Din 1940 a revenit în ţară, participând
la expoziţiile c olective organizate la
Bucureşti (1940-1947, 1953). În 1944
apăreau primele monografii Pallady. În
1954 a deschis o ultimă expoziţie per-
sonală, iar în 1956 a fost organizată o
amplă expoziţie retrospectivă.

Pentru că vor avea mai
mult timp la dispoziţie în
mini-vacanţa ac ordată de
sărbătorile pasc ale, craio-
venii sunt aşteptaţi să trea-
că pragul c elor trei secţii
ale Muzeului Olteniei: Et-
nogr afie (Ca sa Băniei) ,
Ştiinţele Naturii şi Is torie-
Arheologie. De altfel,  aces-
ta es te şi motivul pentru
care c onduc erea instituţiei
a dec is  ca muzeul să rămâ-
nă desc his în zilele de 1,  2
şi 3 mai,  putând f i vizitat
în intervalu l orar  9.00-
17.00.

„Din experienţa anilor
trec uţi am învăţat c ă,  în zilele libe-
re, inclusiv în week-end-uri, craio-
venii ies  la plimbare, mai ales dacă
es te vreme frumoasă, şi aloc ă timp
unor activităţi la care,  din cauza pro-
gramului, nu pot partic ipa peste săp-

tămână. Aşa c ă am hotărât să ţinem
uşile muzeului larg deschise la înc e-
put de mai şi să îi aşteptăm să vadă
interesantele expoziţii pe c are le
avem”,  a declarat Florin Ridiche,
managerul instituţiei. Este vorba de-

spre „Arme albe şi de f oc” ş i
„Obiecte din cositor – secolele
XVI-XIX din colecţia Muzeului
Naţional Brukenthal din Sibiu”
(Sala „Ştefan Ciuceanu” din c lă-
dir ea n ouă,  s tr ada Mado na
Dudu nr.  14), „Facerea pâinii”,
„Ritmurile vieţii”, „Memoria
păpuşilor jucate” (Casa Băniei,
strada „Matei Basarab” nr. 14),
„Oltenia – Terra Fossilis” ,
„E cosi ste me d in Olt enia ” ,
„Colecţia de roci şi minerale”,
„Univ ersul şi sistemul nostru
solar”  ş i Planetariul (Secţia de
Ştiinţele Naturii,  s trada „Popa
Şapc ă nr.  8). Un bilet cos tă 2,5
lei pentru elevi, studenţi ş i pen-

sionari ş i 5 lei pentru adulţi.
Săptămâna viitoare,  muzeul va

mai putea fi vizitat ş i marţi,  30 apri-
lie –  lunea, în mod obişnuit, fiind
înc his –,  apoi, din 7 mai, îşi va re-
lua programul normal.
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COMENTAR IU

Preºedintele Italiei, Giorgio
Napolitano, l-a convocat pe
Enrico Letta (46 de ani), în ca-
litate de lider al centru-stân-
ga (PD), dupã demisia lui Pier
Luigi Bersani, la palatul Qui-
rinale, în vederea desemnãrii
acestuia ca preºedinte al Con-

siliului de miniºtri (guvern).
Surse politice din peninsulã
menþioneazã cã Napolitano l-
a avut în vedere ºi pe experi-
mentatul Giuliano Amato (75
de ani), deja în douã rânduri
preºedinte al Consiliului. Let-
ta va trebui sã prezinte o nouã

echipã guvernamentalã, rezul-
tatã dintr-o alianþã a forþelor
de centru-stânga ºi centru-
dreapta, conform dorinþei pre-
ºedintelui Napolitano, care a
recomandat „o alianþã între
marile partide”, din moment
ce nici o forþã politicã nu are
majoritatea, pentru a guverna
singurã. Enrico Letta va înce-
pe de astãzi consultãrile pen-
tru formarea echipei sale gu-
vernamentale, el beneficiind ºi
de susþinerea fostului preºe-
dinte al Consiliului de miniºtri,
Mario Monti, dar de cea a lui
Amato, ºi a primarului Floren-
þei, Matteo Renzi. Fost lider al
miºcãri i  de t ineret  (1991-
1995), Letta a devenit minis-
trul  Afaceri lor  Externe în
1998, pe mandatul de ºef al
guvernului a lui Massimo d’A-
lema, care l-a desemnat un an
mai târziu ministru al Industrii-
lor. În 2004, a devenit deputat
sub umbrela „Oliva” (centru-
stânga), iar în 2006 secretar
al Consiliului de miniºtri, pe
timpul lui Romano Prodi. Iro-
nia sorþii – l-a înlocuit în acest
post pe Gianni Letta, omul de

încredere ºi consilierul atotpu-
ternicului Silvio Berlusconi. În
2007 a eºuat în tentativa de a
lua conducerea Partidului De-
mocrat (PD), dar a devenit
secretar adjunct în 2009. A
ajuns în prima linie dupã de-
misia anunþatã de secretarul
general al PD, Pier Luigi Ber-
sani, cum spuneam, care a
eºuat în strângerea rândurilor
propriului partid la alegerile
prezidenþiale. Catolic moderat,
Enrico Letta este foarte pre-
caut în privinþa reformelor.
Eroii sãi sunt Lech Walesa ºi
Nelson Mandela. Chiar dacã l-
a criticat în permanenþã pe Sil-
vio Berlusconi când acesta se
afla la putere, relaþia acestuia
cu Giani Letta ar putea fi o le-
gãturã între cele douã partide,
PD ºi Poporul Libertãþii (PdL),
condamnate la apropiere dupã
ce s-au acoperit de invective.
Printre prioritãþile stabilite de
preºedintele Napolitano viito-
rului guvern figureazã „dorin-
þa de a schimba cursul Uniunii
Europene” în direcþia creºte-
rii economice ºi adoptarea unei
noi legi electorale.

Italia: Enrico Letta, prezentat ca premierItalia: Enrico Letta, prezentat ca premierItalia: Enrico Letta, prezentat ca premierItalia: Enrico Letta, prezentat ca premierItalia: Enrico Letta, prezentat ca premier

Presa canadianã livreazã nu-
meroase detalii privind suspec-
þii legaþi de atentatul dejucat la
calea feratã Toronto-New York,
Chiheb Esseghaier (30 de ani)
ºi Raed Jaser (35 de ani), care
primeau ordine de la militanþi
Al-Qaeda din Iran. Potrivit zia-
rului „National Post”, citând
colegi ai lui Esseghaier de la
Institutul Naþional de Cerceta-
re ªtiinþificã (INRS) din Varre-
nes (Quebec) ºi un vecin al lui
Jaser din Toronto, primul este
tunisian ºi cel de-al doilea pa-
lestinian, ambii veniþi din Emi-
ratele Arabe Unite, posedând
statutul de rezidenþi permanenþi

Atentat dejucat în Canada:
cine sunt suspecþii

Inculparea, luni, pentru dublul
atentat cu bombã comis în timpul
maratonului din Boston, a lui Djo-
har Þarnaev, în vârstã de 19 ani,
este doar începutul unei „proce-
duri judiciare lungi, foarte lungi”,
ce s-ar putea încheia cu executa-
rea acestuia, un caz „extrem de
rar” la nivel federal, potrivit unor
experþi. Acuzaþia principalã este
„utilizarea ºi complicitate în utili-
zarea de arme cu un potenþial dis-
tructiv major” în cele douã explo-
zii, care au îndoliat maratonul din
Boston, soldate cu 3 morþi ºi pes-
te 264 de rãniþi, pe 15 aprilie.
„Aceastã acuzaþie prezintã cea
mai mare probabilitate a unei con-

Djohar Þarnaev riscã sã
fie executat

în Canada. Un responsabil al
INRS, Julie Matineau, a confir-
mat pentru AFP cã Esseghaier
era înscris la doctorat în ºtiinþa
energiei din toamna lui 2010. Po-
trivit site-ului Internet al lui „Na-
tional Post”, percheziþiile efectua-
te luni, 22 aprilie a.c., la domici-
liul lui Jaser, au permis adunarea
mai multor informaþii. Potrivit
Radio Canada, cei doi suspecþi
trebuiau aduºi marþi în faþa instan-
þei, pentru o audiere de eliberare
pe cauþiune, pentru a rãspunde
acuzaþiilor legate de „complot în
vederea comiterii unui atentat te-
rorist” ºi „complot (...) sub con-
ducerea unei grupãri teroriste”.

damnãri la moarte” la nivel fede-
ral, declarã Jeffrey Addicott, di-
rectorul Centrului pentru drept ºi
luptã împotriva terorismului din
cadrul St Mary’s University, în
Texas. Aceastã decizie este la dis-
creþia secretarului Justiþiei, Eric
Holder, pe baza unei recomandãri
din partea unor procurori federali.
„Dacã am avea un caz pentru
pedeapsa capitalã, acesta este”,
apreciazã Rosanna Cavallaro, o
analistã la Suffolk University, în
Boston. Dacã Djohar Þarnaev ar
fi fost judecat de statul Massa-
chussetts, nu la nivel federal, nu
ar fi fost posibil, deoarece statul a
abolit pedeapsa capitalã.

Cel puþin 82 de persoane au murit ºi
alte 700 au fost rãnite, ieri, în Bangla-
desh, dupã prãbuºirea unei clãdiri cu opt
etaje situate la periferia capitalei, Dacca,
a anunþat un medic din cadrul serviciilor
de urgenþã. „Bilanþul este acum de 82 de
morþi. Cel puþin 700 de persoane pri-
mesc îngrijiri în spital”, a declarat
Hiralal Roy, un medic de la spitalul
Enam, situat în apropiere de locul
accidentului. Clãdirea Rana Plaza, unde
se aflau mai multe ateliere de confecþii,-
 magazine ºi o bancã, s-a prãbuºit ca un
castel din cãrþi de joc la ora 09.00
(06.00 ora României), la Savar, în
apropiere de Dacca. Doar parterul a
rãmas intact, iar imaginile par ca dupã
un cutremur puternic. „Bilanþul va
creºte, unii rãniþi sunt în stare criticã”, a
adãugat el, contactat de AFP. Potrivit
ministrului de Interne, Muhiuddin Khan,
aceastã clãdire a fost construitã prin în-
cãlcarea legilor în vigoare. Folosind
maºini de tãiat ºi macarale, sute de

pompieri ºi membri ai armatei chemaþi ca
întãriri încearcau sã gãseascã supravie-
þuitori. Rãniþii au fost evacuaþi pe tãrgi
improvizate, confecþionate din haine.
Unii muncitori care lucrau în atelierele
de confecþii ºi-au
exprimat public
îngrijorarea din
cauza unor fisuri,
marþi seara, generân-
d panicã în rândul
colegilor lor. Zece
persoane au fost
rãnite în busculada
care a urmat. Ei au
fost însã nevoiþi sã
se întoarcã la mun-
cã, la ordinele ºefilor
lor. „Oficialii ne-au
forþat sã revenim
ºi, la o orã dupã ce
ne-am întors, clãdi-
rea s-a prãbuºit cu
un zgomot puternic”,

a declarat pentru AFP Musumi, o lucrã-
toare în vârstã de 24 de ani. Ea a apre-
ciat cã 5.000 de persoane lucrau în
clãdire, unde se aflau, de asemenea,
apartamente ºi magazine.

O clãdire cu opt etaje s-a prãbuºit în Bangladesh: cel puþin 82 de morþi

Cutremur puternic
în estul Afganistanului:
cel puþin 7 morþi

Un cutremur cu magnitudi-
nea de 5,7 grade s-a produs ieri
în estul Afganistanului, au
anunþat autoritãþile pakistane-
ze, la aproximativ 70 de
kilometri adâncime. Acesta a
fost resimþit în jurul orei 09.25
GMT (12.25 ora României) la
Kabul ºi în nordul Pakistanu-
lui, inclusiv la Islamabad.
Potrivit Centrului american de
geofizicã, seismul a avut
magnitudinea de 5,7. Cel puþin
7 persoane au murit ºi alte
câteva zeci au fost rãnite, au
anunþat autoritãþile locale într-
un prim bilanþ. Epicentrul a
fost localizat la 25 de kilometri
de Jalalabad, mare oraº din
sud-estul þãrii, în apropiere de
frontiera pakistanezã. Seismul
a provocat moartea a 6 persoa-
ne ºi rãnirea altor 75 în provin-
cia Nangarhar, ºi un mort în
regiunea vecinã Kunar, potrivit
oficialilor locali.

Parc din centrul Londrei,
ocupat de romi români

Un grup de români de etnie
romã a ajuns în atenþia autoritã-
þilor britanice din cauza ocupã-
rii unui parc într-o zonã exclusi-
vistã din centrul Londrei, spre
nemulþumirea localnicilor, care
au sesizat poliþia. Zeci de
români au sosit la sfârºitul
sãptãmânii trecute în zona Pieþei
Bryanston, în cartierul Maryle-
bone, sãrind gardul pentru a
intra în parcul privat, relateazã
publicaþia „London Evening
Standard”. Mai mulþi localnici
au semnalat cã parcul a fost
poluat cu gunoi, iar zona
miroase a excremente umane.
„Este oribil acum. Plãtim sume
uriaºe pentru întreþinerea
parcului. Nu este o toaletã
publicã!”, a spus un alt local-
nic. Incidentul intervine la o
sãptãmânã dupã ce presa
britanicã a relatat cã zeci de
români de etnie romã care
fuseserã evacuaþi cu ocazia
Jocurilor Olimpice de la Londra
au revenit în zona Marble Arch,
în apropiere de Hyde Park,
localnicii denunþând condiþiile
neigienice ºi dezordinea
provocate de aceºtia.

Un prim caz de gripã
aviarã H7N9 descoperit
în Taiwan

Taiwanul a confirmat ieri
primul caz de gripã aviarã cu
tulpina H7N9, care se transmite
de la pãsãri la om, responsabi-
lã de contaminarea a peste 100
de persoane în China, în
special în sudul þãrii, între care
21 au decedat. Un bãrbat, în
vârstã de 53 de ani, care lucra
în oraºul chinez Suzhou (est), a
prezentat simptome caracteristi-
ce la trei zile dupã ce s-a întors
la Taipei, via Shangai, pe 9
aprilie, a anunþat Centrul
pentru Control Epidemiologic
din Taiwan, precizând cã acesta
se afla în stare criticã.
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Anunþul tãu!
S.C. GAMBERU S.R.L. anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activitatea de SPÃLÃTO-
RIE AUTO ce se desfãºoarã în Craiova, str. Topo-
raºi, nr. 9. Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la sediul A.P.M.
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, zilnc între ore-
le 9-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul A.P.M. Dolj pânã la data de 10.05.2013.
TODOME S.R.L. scoate la vânzare produse PVC
în stare depreciate moral. Vânzarea se desfã-
ºoarã în perioada 26.04.2013-29.04.2013 în stra-
da Madona Dudu, nr. 25.
Expert Com S.P.R.L., lichidator judiciar al INTER-
AGROSERV Craiova dosar 488/63/2012 organi-
zeazã licitaþie publicã la data de 10.05.2013, ora
13 pentru vânzarea bunului AUTOUTILITARÃ CI-
TROEN JUMPER, aºa cum este prezentat în pu-
blicaþia de vânzare afiºatã pe site-ul expertcra-
iova.ro ºi la sediul lichidatorului judiciar. Licita-
þia se va desfãºura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Craiova, str. România Muncitoare, nr. 55,
et. 1, judeþul Dolj. Telefon: 0251/531.202.
Consiliul de Administratie  al S.C.RUCOM S.A.
Craiova, cu sediul in str. Caracal, nr.107, O.R.C
J16/511/1991, C.U.I. RO 2319147, convoaca, in
data de 09.05.2013  , ora 10, Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor si in data de 09.05.2013,
ora 12,Adunarea Generala  Extraordinara a Ac-
tionarilor  la sediul societatii, pentru toti actio-
narii inregistrati in Registrul Actionarilor al SC
RUCOM SA la sfarsitul zilei de 08.05.2013.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va
avea urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Ra-
portului Consiliului de Administratie privind acti-
vitatea economico –financiara a societatii pe anul
2012. 2. Prezentarea Raportului Auditorului pri-
vind auditarea situatiilor financiare incheiate la
31.12.2012. 3. Aprobarea Situatiilor Financiare in-
tocmite pentru anul 2012. 4. Discutarea si apro-
barea BVC pentru anul 2013. 5. Aprobarea man-
datului auditorului financiar pentru anul 2012 si
2013. 6. Revocarea si descarcarea de gestiune a
auditorului financiar Auditex SRL; scoaterea din
evident ORC. 7. Descarcarea de gestiune a admi-
nistratorilor pentru activitatea desfasurata in anul
2012. 8. Discutarea si aprobarea prelungirii con-
tractelor de administrare pentru administratorii
societatii. 9. Imputernicirea persoanei pentru efec-
tuare operatiuni inregistrare ORC. 10. Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor va avea ur-
matoarea ordine de zi: 1. Inchiderea punctului de
lucru Slatina, str. Pitesti Nr 110-112, Judetul Olt,
avand ca obiect principal de activitate CAEN-
5153. 2. Prelungire linie credit Garanti Bank. Ma-
terialele pentru Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor se pot consulta la sediul societatii in-
cepand cu data de 09.04.2013, intre orele 12-16,
persoana de contact Director Economic, telefon
0251414796. Daca cvorumul pentru validarea
Adunarii Generale nu este indeplinit la prima con-
vocare, adunarile  se reprogrameaza pentru data
de 10.05.2013, in acelasi loc si la aceleasi ore.

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.

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.

PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF VINDE
ÞIGLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP.
MONTÃM ÞIGLÃ ME-
TALICÃ TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI BUR-
LANE REPARAÞII ACO-
PERIªURI + PLACÃRI
POLISTIREN, DUL-
GHERIE. OFERIM CER-
TIFICAT DE GARAN-
ÞIE, PREÞ AVANTA-
JOS. EXECUTÃM ORI-
CE FEL DE LUCRÃRI
LA CASE. DISCOUNT
10%.TELEFON: 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.
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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

Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 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.
2 semidecomandate, Ciufu-
lici, Telefon: 0766/520.626.
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 par-
ter + etaj comuna Pleniþa,
pretabil firmã cu apartament
Craiova sau Bucureºti. Ofer
diferenþa. Telefon: 0741/
178.132.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe ºi curte 38
ari, în Þigleºti, Valea 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 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.

TERENURI
Vând teren intravilan 4000
mp la 10 km de Craiova cu
pomi, vie, cadastru fãcut.
Eventual cedez 4300 mp
teren extravilan pentru repa-
raþii casã+anexe. Telefon:
0727/884.205.
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 ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Tere-
nurile fiind la stradã be-
tonatã având toate faci-
litãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
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 Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
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CONVOCARE

Consiliul de Administraþie al Societãþii Comerciale Corimex SA Craiova, în te-
meiul art. 111(1) din Legea nr. 31/1990;

CONVOACÃ:

Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor la data de 28.05.2013 ora 17 la sediul
societãþii, strada Caracal nr. 105 Craiova, judeþul Dolj pentru toþi Acþionarii înregis-
traþi în Registrul Acþionarilor la sfârºitul zilei de 15.05.2013, consideratã data de
referinþã, cu urmãtoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situaþiilor financiare anuale,
pe baza rapoartelor prezentate de cãtre Consiliul de Administraþie ºi Comisia de
Cenzori;

2. Pronunþarea asupra gestiunii Consiliului de Administraþie pe anul 2012;
3. Fixarea remuneraþiei pentru exerciþiul în curs a membrilor Consiliului de Ad-

ministraþie ºi Cenzorilor.
4. Stabilirea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli ºi a Programului de activitate

pentru anul 2013;
5. Aprobarea listei de investiþii ºi structurii organizatorice pe anul 2013;
6. aprobarea gajãrii activului din Craiova, str. Gârleºti, nr. 84, pentru o eventualã

linie de creditare ºi a încheierii spaþiilor disponibile din Craiova str. Caracal, nr.
105, corpurile clãdiri cu indicativele: C1, C4, C6, C9, C10, C11; Craiova, str. Prelun-
girea Bechetului nr. 49, corpurile de clãdiri au indicativele: C1-C8; Craiova, str.
Gârleºti nr. 84, corpurile de clãdiri cu indicativul: C2 ºi Craiova, Bulevardul Decebal
nr. 6, corpurile cu indicativele: C1, C2, C3, C5;

7. Prezentarea ºi aprobarea raportului de evaluare clãdiri din patrimoniul SC
CORIMEX SA ºi înregistrarea în evidenþele contabile a noilor valori;

8. Diverse: Prezentarea spre ratificare a deciziilor Consiliului de Administraþie
adoptate în perioada 01.01.2012-31.12.2012.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condiþiile de valditate, Aduna-
rea Generalã se va þine în data de 29.05.2013 în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã.

Acþionarii vor putea fi reprezentaþi în AGA în baza unei procuri a cãrui model se
aflã la avizierul societãþii ºi care se va depune în original la sediul societãþii cu cel
puþin 5 zile înainte de þinerea adunãrii.

Informaþii suplimentare la sediul societãþii din Craova, str. Caracal, nr. 105, tele-
fon: 0251/522.581.

Preºedinte CA Popa Viorica.

Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39000 km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone, preþ ne-
gociabil 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 negocia-
bil. Telefon: 0723/221.837.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
SENZAÞIONAL. Filiaºi - se
vinde restaurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând aparat sudurã autogen
ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.

Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia schimbã-
tor în torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum Giu-
do copii, cearceaf medici-
nal. Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
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 camere tineret, mo-
bilier bucãtãrie, bibliotecã,
canapea trei piese. Stare
bunã, preþ negociabil. Te-
lefon: 0745/780.055.
Vând þuicã de 40 grade.
Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele verticale pen-
tru sufragerie, culoare porto-
caliu, preþ foarte bun. Tele-
fon: 0744/325.836; 0766/
656.844.

VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977; 0725/
533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 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
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom, aparat
telefon-fax. Telefon: 0746/
660.001.

Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiuve-
tã cu picior (ciupercã), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând set 16 piese pentru
gãtit etajat, economic, ra-
pid, fãrã ulei. Cadou nun-
tã deosebit. Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg. Telefon:
0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism 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 cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
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 Caravan,
montate cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14. Preþ
100 lei/buc. Telefon: 0767/
517.023.
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel 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: cur-
cani, 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,
defectã. 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
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

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.
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,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, ex-
cepþional. 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
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.

Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie, al-
ternator 12V nou, delcou
motor Dacia nou. Telefon:
0251/ 427.583.
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 uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
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 muºca-
te 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  pen-
tru ascuþit lucruri fine, poate
sã fie ºi cu motor de maºi-
nã de spãlat. Telefon: 0766/
304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.

Cumpãr convenabil bate-
rie maºinã 12V x 55 AH,
ROMBAT sau MONBAT.
Telefon: 0722/382.970.
Cumpãr tablou mare pes-
te 1,5 m, CAR CU BOI
sau altul mai mare ºi mai
frumos. Telefon: 0766/
304.708.
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 –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de aparta-
ment decomandat, Brazda
lui Novac. Telefon: 0762/
267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bilate-
ral, pretabil firmã. Tele-
fon: 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 Ca-
lea Bucureºti (zona In-
stitut), complet mobila-
tã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracentral,
4 camere, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã, tot con-
fortul, 250 euro. Rog se-
riozitate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
camerã cu chirie, prefera-
bil la casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Telefon:
0740/895.691.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu vilã,
pensionar, sãnãtos, altruist,
caut partenerã compatibilã.
Telefon: 0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, 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 borsetã cu documen-
te pe numele Covei Horea.
Gãsitorului ofer  recompen-
sã. Telefon: 0764/292.916.

DECESE
Cu nespusã durere so-
þia Angela Ciocâlteu
anunþã trecerea în ne-
fiinþã a minunatului ºi
nepreþuitului sãu soþ
VENUS CIOCÂLTEU,
decedat marþi 23 aprilie,
în vârstã de 81 de ani. În-
mormântarea va avea loc
joi 25 aprilie, ora 13 la
cimitirul Sineasca. În
veci neuitat.
CONDOLEANÞE
Familia Filcu Aurel este
alãturi de doamna
Angela Ciocâlteu la
greaua durere  pricinui-
tã de  decesul  soþului
VENUS CIOCÂLTEU.
Sincere condoleanþe!
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în liniºte ºi pace!
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Liga I - 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

 CLASAMENT     M     V      E      Î      G               P
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

Dupã doar un an petrecut
la Oltchim, antrenorul Jakob
Vestergaard se desparte de
gruparea vâlceanã. Cele douã
pãrþi au convenit de comun
acord rezilierea contractului,
tehnicianul danez dorind sã
petreacã mai mult timp alã-
turi de familie. Vestergaard
are oricând porþile deschide
la Vâlcea, iar cele douã pãrþi
pot coopera în viitor dacã se
va mai ivi posibilitatea, sus-
þin oficialii clubului. Tehnicia-
nul danez ºi formaþia vâlcea-
nã parafaserã o înþelegere va-
labilã pe douã sezoane. Ol-
tchim a anunþat miercuri des-
pãrþirea oficialã de antrenorul
danez, care avea obiectiv câº-
tigarea Ligii Campionilor, dar
echipa s-a oprit în semifina-
lele competiþiei. „Dupã un se-
zon cu foarte multe experienþe
emoþionale, cu un meritat loc
trei ocupat în Europa, jucând
semifinala Ligii Campionilor ºi

Clubul oltean a anunþat printr-un comunicat vestea plecãrii
antrenorului danez, anticipatã de altfel

câºtigând titlul de campioanã
naþionalã cu echipa Oltchim,
pãrþile au convenit rezilierea
contractului la finalul acestui
prim sezon. Motivul principal
al întreruperii contractului a
fost generat de problemele
familiale ale antrenorului Ves-
tergaard, deoarece acesta do-
reºte sã petreacã mai mult
timp cu fiul sãu încã mic, sã
fie alãturi de familie în urmã-
torii  ani ºi  sã înceapã noi
proiecte personale în Dane-
marca”, se aratã în comuni-
catul oficial al formaþiei vâl-
cene. CS Oltchim mai subli-
niazã cã, la cerere, va conti-
nua cooperarea cu tehnicianul
danez, prin consultanþã pri-
vind pregãtirea fizicã ºi tacti-
cã a echipei, inclusiv analiza
video, împreunã cu staful teh-
nic viitor al echipei.”Posibili-
tatea revenirii sale pe banca
tehnicã a  rãmas deschisã ,
atunci când fiul sãu Viktor va

mai creºte ºi va dori sã cãlã-
toreascã într-o þarã strãinã.
Clubul îi ureazã succes în ca-
rierã, multe realizãri sportive
ºi împliniri în plan familial”,
se aratã în încheierea comu-
nicatului. Tehnicianul care a
reuºit sã cîºtige campionatul
în România ºi a ratat finala
Ligii Campionilor pentru un
singur gol a decis sã plece de
la Oltchim alãturi de antreno-
rul secund Mette Klit. Cei doi
lucreazã din 2009 ºi au câº-
tigat de douã ori Liga Cam-
pionilor. Oltchim a câºtigat
18 partide în campionat, iar
în Ligã a obþinut 11 victorii
º i  3  înfr îngeri .  Oltchim a
mers excelent în deplasare
unde a câºtigat 6 dintre cele
7 meciuri, având cea mai bunã
statisticã. Favoritã sã preia
banca tehnicã a Oltchimului
este Steluþa Luca, celãlalt se-
cund al lui  Vestergaard în
acest sezon.

Liverpool ar putea juca în vara
aceasta pe „Ion Oblemenco”, dar
nu cu Universitatea Craiova. Dacã
anul trecut Dinamo a disputat un
meci de galã cu Barcelona, acum
Pandurii ar putea juca o partidã

„Cormoranii” ar putea ajunge pe „Ion Oblemenco”

Posibil amical Pandurii – Liverpool la Craiova
de pregãtire în compania „cormo-
ranilor” lui Brendan Rodgers. Ju-
cãtori precum Suarez, Gerrard,
Coutinho, Sturridge, Reina, Agger
sau Glen Johnson ar pueta fi ur-
mãriþi de microbiºtii din Bãnie
împotriva lui Nistor ºi compania.
Dacã cele douã pãrþi vor ajunge
la o înþelegere, meciul nu se va
juca totuºi pe stadionul celor de
la Pandurii, arena fiind mult prea
micã pentru un astfel de meci no-
teazã agenþia gorjnews.ro. Astfel,
partida ar putea avea loc la Craio-
va, iar Sportfive - agenþia de mar-
keting sportiv care manageriazã
clubul din Premier League - ºi-a
trimis deja un reprezentant la Târ-
gu-Jiu pentru a stabili detaliile.
„Am fost la Târgu Jiu, am vãzut
stadionul care, mã rog, ar putea
sã gãzduiascã un meci de aseme-
nea anvergurã, dar nu ºtiu în ce

mãsurã ar putea aduce succes fi-
nanciar. Stadionul are o capacita-
te micã. Ar putea avea loc meciul
în altã parte, m-am gândit chiar la
Craiova, dar nu mai ºtiu care e
starea arenei. Pandurii e reprezen-
tanta Olteniei ºi oltenii sunt oameni
inimoºi ºi ar putea avea succes un
joc al pandurilor la Craiova” a de-
clarat pentru gorjnews.ro repre-
zentantul agenþiei Sportfive în
România, ªtefan Ristea. Acesta a
explicat ºi de ce s-a ajuns la vari-
anta Pandurii: „Momentan merge
bine ºi ar putea fi un succes. Im-
portant e sã faci un meci cu o
echipã bunã din liga respectivã.
Nu sunt foarte multe opþiuni, pri-
mele 4-5 formaþii ar putea sã joa-
ce un astfel de amical. A rãmas sã
discutãm pe tema asta. Deocam-
datã nu este nimic sigur. Sunt mai
multe discuþii”.

Perechea Horia Tecãu/Max Mir-
nâi (România/Belarus), cap de se-
rie numãrul unu, s-a ca-
lificat, ieri, în sferturile de
finalã ale probei de dublu
din cadrul turneului BRD
Nãstase-Þiriac Trophy,
dotat cu premii în valoa-
re totalã de 467.800 de
euro. Tecãu ºi Mirnâi i-
au învins, în primul tur,
pe italienii Daniele Brac-
ciali ºi Potito Starace, cu
scorul de 6-4, 6-4, dupã
o orã ºi opt minute. Pen-
tru un loc în semifinale,

BRD Nãstase – Þiriac Trophy

Tecãu/Mirnâi vs Hãnescu/Muller în sferturi
Tecãu ºi Mirnâi vor juca împotri-
va perechii Victor Hãnescu/Gilles

Muller (România/Luxemburg).
Horia Tecãu este deþinãtorul titlu-

lui în proba de dublu, dupã ce
anul trecut s-a impus alãturi de
suedezul Robert Lindstedt. „Am
avut ceva emoþii, e minunat, mã
simt ca ºi cum aº juca în Cupa
Davis. Tratãm acest turneu
foarte serios, ca pe un turneu
de Grand Slam sau Masters Se-
ries. E ciudat sã joci împotriva
unui prieten ºi coleg” a spus
Tecãu. Astãzi, Victor Hãnescu
va evolua la simplu împotriva
rusului Mihail Iujnâi tot pentru
un loc în sferturile de finalã.
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LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANŞĂ

Pagină realizată de MARIUS CÎRSTOV

Barcelona n-a înţeles nimic din
toate avertismentele venite dinspre
Bayern în ultimul timp (30 de go-
luri marcate în ultimele şapte me-
ciuri), sfârşind lamentabil, marţi
seară, în prima manşă a semifina-
lelor Ligii, scor 0-4.

În faţa unei formaţii germane
dezlănţuite, catalanii, cu un Messi
inexistent după accidentarea sufe-
rită în „sfertul” cu PSG, au evo-
luat de parcă atunci s-ar fi cunos-
cut. Trecuseră doar două minute
când Robben trăgea întâiul semnal
de alarmă, şut în Valdes, din postu-
ra de singur-singurel cu goalkee-
per-ul advers. Nici nu putea fi alt-
fel, când ai apărarea decimată, fără
Puyol, Mascherano şi Adriano, ba-
zându-te pe neexperimentatul Bar-
tra!

Sub asediu permanent, reduta
spaniolă a clacat până la urmă în
minutul 25. Inexpugnabilul Dante
a întors cu capul în faţa porţii, iar

LIGA EUROPA
– SEMIFINALE –
PRIMA MANŞĂ

Asemenea Ligii Campionilor, sora sa mai mare, Liga
Europa îşi va derula la rându-i manşa tur a semifinale-
lor, fază unde, în această seară, favoritele tururor bo-
okmakerilor, Chelsea şi Benfica, vor înfrunta în de-
plasare, în acceaşi ordine, pe FC Basel şi Fenerbahce,
echipe ajunse în premieră atât de departe într-o com-
petiţie continentală.

Pentru Chelsea, Liga Europa reprezintă ultima şansă
de a mai pune mâna pe vreun trofeu în acest sezon,
numai că hopul helvet se anunţă a fi unul tare sinuos
de escaladat, o altă grupare londoneză, Tottenham,
simţind-o chiar pe propria ei piele în „sferturi”. Con-
tra celor de la „Spurs”, liderul din Elveţia a făcut o
„dublă” excelentă, fiind, în mod cert, echipa mai bună.
Chiar dacă în returul de pe „St’ Jakob Park” totul s-a
decis la loviturile de departajare (4-1, după 2-2). Tru-
pa lui Rafa Benitez n-a avut în schimb nici o emoţie
cu Rubin Kazan. La adăpostul unui 3-1 înregistrat în
Insulă, în deplasarea din Rusia, Torres şi Moses au
adus-o de fiecare dată pe Chelsea în avantaj, care fi-

Îşi respectă
Chelsea şi Benfica
statul de favorite?

nalmente şi-a permis chiar să piardă (2-3).
Trecând la disputa de pe malurile Bosforului, Fener

a treminat-o cu titlu în week-end, când a cedat, la
Ankara, cu Genclerbirligi (0-2), situaţie în care este
de aşteptat să-şi focalizeze toate resursele rămase pe
disputa cu Benfica, ca şi campioană în Portugalia.
Runda precedentă turcii au trecut de formaţia lui Şte-
fan Radu, Lazio, remizând la 1 în Italia, după 2-0 pe
„Sukru Saracoglu”, în timp ce lusitanii au avut ceva
emoţii cu Newcastle, avantajul de două goluri de la
Lisabona (3-1) fiindu-le periclitat vreo 20 de minute
de Demba Cisse. Liniştea a venit în prelungiri, Salvio
securizând calificarea.

Partida de la Istanbul va fi arbitrată de sârbul Milo-
rad Mazici. Tot un est-european va oficia la centru şi
în confruntarea de la Basel, este vorba de cehul Pavel
Kralovec.

Manşa retur a celor două jocuri este programată
joia viitoare, în 2 mai. Ultimul act, găzduit de „ArenA”
din Amsterdam, se va disputa în 15 mai.

„Este cu adevărat frumos. Am jucat excepţional. Modul în care am
câştigat este fantastic, am dat totul. Cu toţii am luptat şi am jucat din
inimă. Nu este nici un secret că avem calitatea de a merge mai depar-
te. Am obţinut mari victorii în ultima vreme, dar să câştigi un astfel
de meci este splendid. Am cerut schimbare înainte să marchez ulti-
mul gol, deoarece aveam crampe. Mă pregăteam să ies, dar noi eram
în posesia balonului şi a trebuit să continui. Apoi a venit golul şi totul
a fost fantastic. Toată lumea ştie cât de puternică este Barcelona aca-
să, dar suntem într-o poziţie favorabilă. Nimic nu este decis încă”.

Thomas Muller, mijlocaş Bayern

„Trebuie să ne ridicăm, să încheiem cu bine campionatul şi să
încercăm să întoarcem acest rezultat. Bayern a fost mult mai puterni-
că, mai ales fizic. Este păcat că am pierdut astfel, dar trebuie să mer-
gem mai departe. Trebuie să ne revenim pentru meciul retur şi să
încercăm să recuperăm diferenţa”.

Leo Messi, atacant Barcelona

„Am jucat un fotbal extraordinar tot anul, însă cu Barcelona am
atins perfecţiunea. Am alergat mai mult decât adversarul nostru şi
ne-am luptat pentru fiecare balon. Avem un apetit uriaş pentru a
obţine performanţe, după ce s-a întâmplat în ultimii doi ani (n.r. a
făcut făcut referire la faptul că Bayern a fost surclasată, în Germa-
nia, de Dortmund, în ultimele două stagiuni, plus că a fost învinsă de
Chelsea în finala Ligii de anul trecut)”.

Jupp Heynckes, tehnician Bayern.

Bayern este ca şi calificată
în ultimul act de pe „Wembley”, din 25 mai

Bayern Munchen – FC Barcelona 4-0
Stadion: „Fussball Arena”, spectatori: 68.000.

Au marcat: Muller 25, 82, Gomez 49, Robben 73.
Bayern: Neuer – Lahm, J. Boateng, Dante, Alaba – J. Martinez, Schweinsteiger – Robben, Muller (Pizzaro

83), Ribery (Shaqiri 89) – Gomez (L. Gustavo 71). Antrenor: Jupp Heynckes. Rezerve neutilizate: Starke – Van
Buyten, Rafinha, Timosciuk.

Barcelona: Valdes – D. Alves, Pique, Bartra, J. Alba – Xavi, Busquets, Iniesta – A. Sanchez, Messi, Pedro
(Villa 83). Antrenor: Tito Vilanova. Rezerve neutilizate: Pinto – Abidal, Song, Montoya, Alcantara, Fabregas.

Cartonaşe galbene: Gomez 37, J. Martinez 46, Schweinsteiger 87 / Bartra 39, A: Sanchez 87, J. Alba 89,
Iniesta 90+2.

Arbitru: Viktor Kassai (Ungaria).

Prima manşă a celeilalte se-
mifinale, Borussia Dortmund –
Real Madrid, s-a disputat asea-
ră, după închiderea ediţiei.

Muller, tot cu o lovitură de cap, a
îndeplinit formalitatea, cu toată
opoziţia lui Valdes.

Pe acealşi fond, şi după o fază
trasă aproape la indigo, Gomez,
dintr-un uşor ofsaid, a făcut 2-0,
la serviciu găsindu-se de astă dată
omni-prezentul Muller. Tot Muller
a fost decisiv şi la golurile 3 şi 4.
Mai întâi l-a placat ca la hochei pe
Alba, prilejuindu-i lui Robben să-şi
continue sprintul singur, sprint fi-
nalizat cu un şut imparabil la colţul
lung, pentru ca apoi să-i prim pla-
nul aceluiaşi Alba şi să înscrie după
o centrare perfectă a autriac ului
Alaba. Dulc e răzbunare! A fost
exact rezultatul cu care Barcelona
o învingea pe Bayern în urmă cu
patru ani, barându-le nemţilor dru-
mul spre semifinale.

Deşi, cum a obişnuit, a avut o
posesie superioară, 63 la sută, doar
două ocazii cât de cât a avut Barça
pe „Fussball Arena”, ambele,  în

mod ciudat, avându-l protagonist
pe novicele Bartra. Acelaşi număr
a stat şi în dreptul şuturilor pe spa-
ţiul porţii, primul venit undeva după
minutul 70.

Returul e programat miercurea
viitoare (1 mai).

Brigada condusă de Kassai,
măcar trei erori majore

Nemainsistând pe golurile de 2
şi 3-0, înscrise, aşa cum am notat
şi mai sus, în condiţii neregulamen-
tare (ofsaid şi fault în atac), briga-
da maghiară ce l-a avut la centru
pe Viktor Kassai a mai greşit o dată
în mod evident în minutul 15, când
Bayern ar fi trebuit să beneficieze
de un penalty, după un henţ volun-
tar al lui Pique. Bavarezii au mai
cerut alt penalty în minutul 32,
când mingea reluată cu capul de
Dante s-a prelins pe mâna lui Ale-
xis. Şi aici s-ar fi putut da!

Alba suspendat
Barcelona l-a pierdut pentru re-

tur pe Alba. Provocat de Ribery,
care tocmai fusese schimbat, fun-
daşul stânga l-a lovit cu mingea în
faţă pe francez şi a fost avertizat

de Kassai. Era „galbenul” care-l
face spectator pe „Camp Nou”.

***
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SPORT LA TV
ASTĂZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa

(semifinale, manşa tur): FC Basel –
Chelsea.

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

reşti): ziua a patra / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa (semifinale, manşa
tur): Fenerbahce – Benfica.

Digi Sport 3
16:30 – JUDO – Campionatul European.
Dolce Sport 1
18:00 – BASCHET – Liga Adriatică: Steaua Roşie – Radnicki / 22:05

– FOTBAL – Liga Europa (semifinale, manşa tur): Fenerbahce – Benfi-
ca.

Dolce Sport 2
14:30 – TENIS ATP – Turneul de la Barcelona / 22:05 – FOTBAL –

Liga Europa (semifinale, manşa tur): FC Basel – Chelsea.
Sport.ro

22:05 – FOTBAL – Liga Europa (semifinale, manşa tur): FC Basel –
Chelsea.

Eurosport
13:00 – CICLISM – Turul Turciei: etapa a cincea / 15:00, 18:00,

21:00, 0:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a şasea.
Eurosport 2

15:00, 21:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a şasea.


