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- Degeaba face Popescu pe
cocoşul că nici o puicuţă nu se
uită la el.

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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PSD Dolj: Mai binele
care poate fi
duşmanul... binelui

Social-democraţii doljeni, oficial decla-
raţi ca înrolaţi „la stânga”, uneori auto-
htonă, alteori europeană, sunt, de la o
vreme, prin unii lideri de-ai lor, şi nişte
mărturisiţi nemulţumiţi de propriile împli-
niri. Politice. Adică „aspiră”, cum stă bine
unei organizaţii tefere – până nu de mult
– nu doar la conservarea simpatiei alegă-
torilor, cât a fost probată la ultimele ale-
geri, ci la depăşirea propriilor împliniri, alt-
minteri robuste. Cucerirea a noi redute. Şi
ai impresia unei contaminări SF chiar în
rândul multora dintre ei. Deşi nu sunt sin-
guri pe scena politică, mirajul unei „noi
calităţi” a muncii de partid sună simpatic,
dialectic, chiar dacă realizările în viitor ar
putea fi modeste. Şi ne putem gândi, pier-
dere de vreme, că uneori – aforism con-
sacrat – „mai binele e duşmanul binelui”.

Ancheta vizând prăbuşirea
aeronavei IAR 99, finalizată:

 Cei doi piloţi,
absolviţi
de orice vină

Astăzi are loc inaugurarea oficială a noului
sediu al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Adminis-
trative, evenimentul urmând să se  desfăşoare
înce pând cu ora 10.00 în campusul s tudenţesc al
Facultăţii de Mecanică. La festivitate şi-au anun-
ţat prezenţa mai multe oficialităţi, atât din me-
diul universitar, cât şi din administraţia publi-
că. Noul se diu al Facultăţii de  Drept şi Ştiinţe
Administrative a fost  re alizat printr-un proiect

finanţat de  Uniune a Europe ană în cadrul Pro-
gramul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii so-
ciale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Rea-
bilitarea, modernizarea, de zvoltare a şi echipa-
rea infrastructurii educaţionale preunivers ita-
re, univers itare ş i a infrastructurii pentru for-
mare  profe sională continuă.

ALINA DRĂGHICI
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Miniºtrii de Interne german, austriac, brita-
nic ºi olandez au cerut Uniunii Europene înãs-
prirea luptei împotriva fraudei cu ajutoare so-
ciale pentru imigranþi în cadrul UE, într-o scri-
soare a cãrei copie a fost obþinutã ieri de AFP.
Concret, cei patru miniºtri au cerut preºedinþiei
irlandeze a UE sã se poatã interzice accesul pe
teritoriul unei þãri al cetãþenilor UE, care bene-

ficiazã de libertatea de circulaþie, în cazul în
care aceºtia au comis o fraudã cu ajutoare so-
ciale. Numeroase oraºe europene „suportã po-
vara considerabilã impusã de unii imigranþi din
alte þãri membre”, scriu cei patru miniºtri.
„Aceºti imigranþi se folosesc de oportunitãþile
oferite de libertatea de circulaþie fãrã a îndeplini
condiþiile prevãzute de exercitarea acestui drept”,

considerã ei. „Acest tip de imi-
graþie aduce un cost suplimentar
considerabil pentru societãþile-
gazdã, (...) iar un numãr semnifi-
cativ de nou-veniþi primesc din
partea þãrii-gazdã ajutoare socia-
le, adeseori fãrã sã aibã dreptul,
îndatorând sistemul social al þãrii
respective”, au continuat ei, fãrã
a cifra acest cost. Miniºtrii expli-
cã ulterior cã „dacã cetãþenii eu-
ropeni trebuie sã accepte liberta-
tea de circulaþie, noi trebuie sã ne
asigurãm cã aceasta se exercitã

în mod responsabil ºi cã abuzurile sunt combã-
tute eficient”. Ori, în prezent, dacã o persoanã
originarã dintr-o þarã membrã UE, care comite
o fraudã, poate fi uneori expulzatã, „aceasta nu
poate fi împiedicatã sã revinã în þara (în care a
comis frauda) în ziua urmãtoare”, deplâng ei.
Directiva care reglementeazã libertatea de cir-
culaþie nu este suficientã, în opinia lor, ºi cer ca
aceasta sã fie discutatã la viitoarea reuniune a
Consiliului European pentru Justiþiei ºi Afaceri
Interne, din iunie. Textele trebuie reinterpreta-
te, „pentru a permite adoptarea unor sancþiuni
eficiente împotriva celor care comit fraude ºi
persoanelor care abuzeazã de libertatea de a cir-
cula liber în statele UE. Sancþiunile despre care
vom discuta în acest context vor include ex-
pulzãri ºi interdicþia de a intra în þarã pentru o
perioadã adecvatã”, cer ei.  Fãrã a le numi, mi-
niºtrii vizeazã în special Ungaria, Bulgaria ºi
România, care reprezintã marile comunitãþi de
imigranþi europeni în þãrile din Europa Occi-
dentalã. Aceºti imigranþi sunt adeseori romi.
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Blaga: Regionalizarea
s-a blocat la baronii USL

Preºedintele PDL, Vasile
Blaga, a declarat ieri, la
Timiºoara, într-o conferinþã de
presã, cã Guvernul evitã sã
vorbeascã despre regionalizare ºi
cã „aruncã multe idei pe
piaþã”. „Actualul Guvern
aruncã multe idei pe piaþã, dar
nu vorbeºte de regionalizare.
Discuþia s-a blocat dupã ce
fiecare baron local USL a
încercat sã aducã la el în judeþ
capitala. Acum Dragnea nu ne
mai spune cã vor fi opt regiuni,
ci 60, una pentru fiecare judeþ”,
a spus Blaga.
Percheziþii la Primãria
Râmnicu Vâlcea ºi la
locuinþa primarului

Procurorii DNA au fãcut ieri
percheziþii la sediul Primãriei
Râmnicu Vâlcea, dar ºi la
locuinþa primarului Emilian
Frâncu (PNL), acesta fiind
suspectat de luare de mitã,
potrivit corespondentului
Mediafax. Conform unor surse
judiciare, primarul este suspec-
tat de luare de mitã în cazul u-
nei pasarele construite la intrare
în oraºul Râmnicu Vâlcea.
Înainte de a fi ales primar,
Emilian Frâncu a fost senator
PNL. Sâmbãtã vor fi organizate
alegeri în PNL Râmnicu Vâlcea,
iar singurul care ºi-a depus
candidatura pânã acum este
Emilian Frâncu. Frâncu este al
doilea primar al municipiului
Râmnicu Vâlcea acuzat de luare
de mitã, dupã ce fostul edil,
Mircia Gutãu, a fost condamnat
tot pentru aceastã infracþiune.

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, cã îºi menþine intenþia de
a impozita cu 10% salariile ºi pen-
siile din sectorul public care de-
pãºesc 1.000 de euro, totodatã el
exprimându-ºi speranþa cã îi va
convinge pe toþi liberalii de nece-
sitatea ei, chiar dacã liderul PNL,
Crin Antonescu, „a înþeles”, dar
nu este de acord.  „În primul rând
trebuie sã-i conving nu pe parte-
nerii liberali, cã mulþi dintrei ei -
vorbesc de domnul Chiþoiu (n.r.
– Daniel Chiþoiu, ministrul Finan-
þelor), de ceilalþi - ºtiu, de cei care
stau pe margine ºi-ºi dau cu pã-
rerea sau scriu editoriale cã, dacã
am putea sã reducem altfel sala-
riile din regii ºi societãþile de stat,
am face-o, dar nu putem dintr-un
simplu motiv: toate aceste salarii
sunt pe baza contractelor ºi, ori-
ce decid eu mâine în consiliul de
administraþie sau în adunarea ge-
neralã, a doua zi sunt dat în jude-
catã ºi se câºtigã procesul. S-a
mai întâmplat ºi cu domnul Boc,

Ponta insistã pe impozitarea
salarii lor ºi pensiilor mari

Senatorul PNL Puiu Haºotti a
declarat cã propune „modificarea
legii incompatibilitãþii”, astfel încât
prezenþa primarilor ºi preºedinþilor
de consilii judeþene în Adunãrile
Generale ale Acþionarilor (AGA) ale
unor regii locale sã nu fie conside-
ratã o incompatibilitate, atât timp
cât ei nu primesc bani pentru acest
lucru. Propunerea lui Haºotti, fã-
cutã la RFI, vine dupã ce Agenþia
Naþionalã de Integritate i-a gãsit
incompatibli tocmai pentru
prezenþa în AGA ale unor
regii locale pe primarii Sibiu-
lui, Klaus Iohannis, ºi Sec-
torului 5 din Capitalã, Mari-
an Vanghelie, ºi pe preºedin-
þiii CJ Braºov, Aristotel Cãn-
cescu, ºi CJ Constanþa, Ni-
cuºor Constantinescu. „În
aceste regii, de apã, sã spu-
nem, au intrat primari, pre-
ºedinþi ai consiliilor judeþe-
ne, în AGA, ca reprezentanþi

Haºotti vrea ca primarii ºi ºefii
de CJ sã poatã fi în AGA

regiilor localeºi cu toatã lumea. Singura soluþie
constituþionalã prin care poþi sã
reduci în aceste domenii venitu-
rile foarte mari este soluþia impo-
zitãrii. Dar pânã-i conving pe toþi
care nu înþeleg ºi nu ºtiu aceste
lucruri, nu-i nimic, am multã rãb-
dare”, a spus Ponta. Referitor la
pensii, premierul a declarat cã
„menþin ideea cã ºi cel care are
pensie peste 1.000 de euro poate
sã fie solidar cu 10% din ceea ce
depãºeºte cu cel care are pensie,
sãracu’, 500 de lei sau 700. Nu
credeþi cã, pânã la urmã, mãnân-
cã tot atâta mâncare, plãteºte tot
atâta curent? Asta înseamnã soli-
daritate, nu înseamnã cã unul
mãnâncã de zece ori mai mult sau
aprinde zece becuri în timp ce ce-
lãlalt un bec. Nu ºtiu dacã e de
stânga sau de dreapta aceastã idee,
ºtiu cã a fost impusã de preºe-
dintele Barack Obama ºi susþinu-
tã ºi de republicani. Eu nu cred
cã sunt chiar socialiºti, nici unul,
nici altul”, a mai spus premierul.

ai comunitãþilor lor. Ei nu au pri-
mit nici un leu în calitatea pe care
o aveau, de membri AGA. Eu cred
cã lucrurile stau în felul urmãtor:
din punct de vedere al literei legii,
poate cã ANI are dreptate. Din
punct de vedere, însã, al spiritului
legii, ANI nu are dreptate, pentru
cã aceºti oameni au fãcut parte din
AGA ca reprezentanþi ai comuni-
tãþilor ºi nu au primit absolut nici
un fel de avantaj”.

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat ieri, la finalul întrevederii cu
preºedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy, de la Bucu-
reºti, cã România este printre pri-
mele þãri care ies din procedura de
deficit excesiv, iar românii pot fi
mândri cã nu sunt în situaþia de a
întinde mâna pentru pensii ºi salarii.
„Am þinut sã subliniez, în discuþiile
cu domnul preºedinte, succesul pe
care l-a avut România în restabilirea
echilibrelor macroeconomice ºi am
menþionat - bazat ºi pe comunicãrile
Eurostat din ultimele douã zile, cu
privire la deficitul bugetar – cã, prac-
tic, România îndeplineºte criteriile de
ieºire din procedura de deficit exce-
siv. (…) A fost rezultatul unor mã-

Bãsescu, la întâlnirea cu Van Rompuy: Ieºim din procedura de deficit excesiv
suri dificile, extrem de dificile, pe
care eu ºi Guvernul Boc ni le-am
asumat în mai 2010, pe care le-au
suportat românii, dar le spun româ-
nilor astãzi cã pot fi mândri cã Ro-
mânia a revenit din punct de vedere
al credibilitãþii acolo unde îi este lo-
cul, adicã printre statele care chel-
tuiesc rezonabil ºi nu au nevoie sã
stea cu mâna întinsã nicãieri pentru
a-ºi plãti pensiile ºi salariile”, a susþi-
nut Bãsescu. România a înregistrat
anul trecut un deficit bugetar de
2,9% din PIB, calculat conform cri-
teriilor ESA95, încadrându-se astfel
sub pragul de 3%, condiþie care tre-
buie îndeplinitã pentru ieºirea þãrii din
procedura de deficit bugetar exce-
siv, aratã date prezentate luni de Eu-

rostat. Un alt subiect abordat de ºeful
statului cu Van Rompuy este o „stra-
tegie” de ieºire a României din Me-
canismul de Cooperare ºi Verifica-
re. „Am abordat în discuþiile cu dom-
nul preºedinte ºi problemele de inte-
res direct pentru România, proble-
ma Schengen, problema MCV ºi
analiza, dupã decembrie, a unei pro-
ceduri de ieºire, o strategie de ieºire
din acest mecanism”, a declarat Bã-
sescu. Noi rapoarte MCV pentru Ro-
mânia ºi Bulgaria vor fi prezentate
în luna decembrie a acestui an. La
rândul sãu, preºedintele Consiliului
European a declarat cã va conlucra
„cu preºedinþia lituanianã, în a doua
jumãtate a acestui an, pentru a ajun-
ge la progres pe calea pentru inte-

grarea în Zona Schengen, una din-
tre realizãrile importante ale integrã-
rii europene”. Ulterior, Van Rompuy
s-a întâlnit cu premierul Victor Pon-
ta, declarând, la final, cã se bucurã
sã regãseascã la Bucureºti „un nou
climat de cooperare între actorii po-
litici”. Primul ministru ºi-a exprimat
ºi el „bucuria” pentru faptul cã „si-
tuaþia politicã ºi economicã este
acum stabilã ºi predictibilã”, adãu-
gând cã apreciazã „rolul important
pe care domnii Van Rompuy, Bar-
roso (n.r. – preºedintele Comisiei
Europene) ºi Schultz (n.r. – preºe-
dintele Parlamentului European) l-
au jucat pentru gãsire soluþiilor po-
litice pentru aceastã stabilitate, de
care România avea nevoie”.
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Punctul trei de pe ordinea de
zi a ºedinþei Consiliului Local
Craiova, prin care se propunea
sã i se acorde titlul de cetãþean
de onoare al municipiului Ma-
jestãþii Sale Regele Mihai I, nu
a trecut fãrã sã fie comentat.
Observaþiile au venit din partea
consilierului PDL Dolj Dan
Cherciu, care a declarat cã nu
va vota proiectul de hotãrâre
pentru cã el considerã cã Ma-
jestatea SA Regele Mihai I  nu
meritã sã fie pus la un loc cu
alþi cetãþeni de onoare ai oraºu-
lui. Primarul Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu, i-a rãspuns lui
Dan Cherciu spunându-i cã nu
este cazul sã facã circ ºi cã
atunci  când un cetãþean de

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Consilierii locali au votat, ieri, pro-
iectul de hotãrârea prin care i se
acordã titlul de cetãþean de onoare
al municipiului Craiova Majestãþii
Sale Regele Mihai I. Iniþiativa i-a
aparþinut primarului Lia Oguþa Va-
silescu, care a declarat cã este un
gest normal, de recunoaºtere a meri-

telor Majestãþii Sale Regele Mihai I,
în special pentru implicarea acestuia
în viaþa Craiovei de la început de se-
col, amintind cã douã instituþii de re-
per ale Craiovei, Universitatea ºi Fi-
larmonica „Oltenia”, poartã pe “cer-
tificatul de naºtere” semnãtura Ma-
jestãþii Sale Regele Mihai I.

onoare este condamnat i se re-
trage titlul: «În momentul în
care un cetãþean de onoare este
condamnat i se retrage titlul, nu
trebuia sã facem circ pe tema
aceasta. Aº fi dorit ca aceastã
ceremonie sã nu fie umbritã de
rãutãþi. Noi, craiovenii, îi sun-
tem datori Majestãþii Sale, pen-
tru cã douã instituþii de referin-
þã ale Craiovei au fost înfiinþate
prin decretul Alteþei Sale Rege-
lui Mihai I».

Se conferã, titlul «Cetãþean
de Onoare» al municipiului Cra-
iova Majestãþii Sale Regele Mi-
hai I al României – în semn de
recunoºtinþã pentru complexa
sa personalitate, pentru efortu-
rile întreprinse de-a lungul isto-

riei pentru a menþine România
liberã de orice intervenþie strãi-
nã, pentru loialitatea pe care a
arãtat-o poporului ro-
mân, pentru propriul
sacrificiu, pentru toate
activitãþile ºi proiectele
sale care au promovat
imaginea pozitivã a Ro-
mâniei în strãinãtate, au
sprijinit cauza persoa-
nelor defavorizate, au
încurajat tinerele talen-
te ºi spiritul de antre-
prenoriat românesc ºi
au reprezentat o punte
de legãturã între româ-
nii din þarã ºi cei din
afara ei, între trecut,
prezent ºi viitor ºi în-

deosebi pentru contribuþia adu-
sã la dezvoltarea oraºului nos-
tru”, se aratã în motivarea ho-
tãrârii.

Propunerea ca Alteþa Sa Re-
gele Mihai I sã fie declarat ce-
tãþean de onoare al municipiu-
lui Craiova a venit în urmã cu
o lunã, din partea primarului
Lia Olguþa Vasilescu, cu oca-
zia vizitei Alteþei Sale Regale
Principele Radu.

La nemulþumirile consilierilor
locali ai PDL Dolj a dat un rãspuns
chiar pedelistul Flavius Sirop, di-
rectorul adjunct al SC Salubritate
Craiova SRL: “Trebuie sã þineþi
cont cã o mare parte din banii pe
care îi percepem de la populaþie
merge în taxa de depozitare a de-
ºeurilor la depozitul ecologic de la
Mofleni. Dupã cum ºtiþi, avem un
contract încheiat în mandatul pre-
cedentului primar, în condiþii foar-
te dezavantajoase pentru noi. Pu-
tem spune cã, dupã cum ne-am
informat la colegii din alte locali-
tãþi, plãtim unul dintre cele mai mari
tarife pe tonã din þarã. Partea bunã

e cã în 39 de ani scãpãm de el,
pentru cã expirã perioada pentru
care a fost semnat”.

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu a declarat cã la aceastã
societate au fost gãsite datorii foarte
mari ºi dacã nu se majora tariful mai
exista soluþia sã fie închisã institu-
þia. „Cred cã putem sã avem o dis-
cuþie foarte îndelungatã ºi poate
domnul Sirop sã dea detalii de ce s-
a ajuns la aceastã majorare de tarif.
Am gãsit datorii foarte mari, pro-
cese pe rol, penalitãþi. Puteam sã
mãrim tariful sau sã externalizãm
serviciul sau sã închidem Salubri-
tatea”, a spus Lia Olguþa Vasilescu. 

Consiliul Local Craiova a votat, ieri, creºterea tarifului
încasat de SC Salubritate Craiova SRL pentru colectarea ºi

transportul deºeurilor. În cazul persoanelor fizice acesta
creºte de la 5,88 lei la 7 lei pe lunã, corespunzãtor unei
majorãri de 19%. Aceastã majorare a fost motivatã prin
scumpirea materialelor ºi combustibililor din ultimii ani,

tariful nemaifiind ajustat cu inflaþia din 2011.

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local Craiova
a avut pe ordinea de zi 48 de proiecte de hotãrâ-
re, cele mai multe dintre ele privind aprobarea

bugetelor ºi organigramelor regiilor subordona-
te Primãriei. Consilierii locali ai PDL Dolj au
votat împotriva modificãrii organigramelor re-
giilor din subordinea Primãriei Craiova, decla-
rând cã nu sunt de acord cu reducerea numãru-
lui de locuri de muncã. Replica a venit din par-
tea primarului Lia Olguþa Vasilescu, care a spus
cã aceste regii „pocnesc” cu angajaþi care fã-
ceau parte din organizaþia PDL Dolj: „Dupã cum
aþi vãzut, de când a venit noua administraþie nu
a crescut numãrul angajaþilor în regii, pentru
cã acestea pocnesc, cred cã 90% din organiza-
þia dumneavoastrã (PDL Dolj – n.r.) au fost
angajaþi acolo. Regiile au datorii foarte mari, sunt
foarte mulþi angajaþi care nu fac nimic, nu pu-
tem accepta acest lucru. Trebuie sã luãm astfel
de mãsuri chiar dacã sunt impopulare pentru a
salva regiile”.

Începând cu acest an, Zilele Craiovei
vor avea loc la începutul lunii iunie.
Asta pentru cã în Consiliul Local
Craiova a fost adoptatã, cu unanimitatea
de voturi, hotãrâre pentru mutarea
acestora. Cu aceastã ocazie, a fost
votat ºi un program al manifestãrilor
dedicate Zilei Craiovei. Va fi o sãptãmânã
de evenimente (de luni, 27 mai, ºi pânã
duminicã, 2 iunie), din cadrul manifestã-
rilor nelipsind muzica popularã, specta-
colele de teatru, un salon auto ºi o serie
de concerte extraordinare, printre
invitaþi aflându-se Andra, Alex Velea,
Cristi Minculescu, Pepe ºi Paula Seling.
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Pe 23 august 2012, în jurul
orei 11.00, se anunþa faptul cã în
zona Aeroportului Craiova a avut
loc o catastrofã aviaticã care s-a
soldat cu decesul pilotului prim,
rãnirea gravã a pilotului secund
ºi distrugerea completã a aero-
navei militare.

În urma cercetãrilor s-a stabilit
cã, în conformitate cu planul mi-
siunilor de zbor, pe 23 august 2012,
aeronava IAR 99 „ªoim” cu nu-
mãrul de înmatriculare 718 avea
planificate trei ieºiri (decolãri – ate-
rizãri) pentru executarea antrena-
mentului pentru zbor demonstra-
tiv în vederea participãrii la mani-
festarea aeronauticã internaþiona-
lã, ce urma sã se desfãºoare pe ae-

Ancheta vizând prãbuºirea aeronavei IAR 99, finalizatã:

Parchetul Militar Timiºoara a comunicat
soluþia rãmasã definitivã în urma anchetei de-
marate anul trecut, în luna august, dupã ce
s-a prãbuºit aeronava IAR 99 „ªoim”, având
la bord doi dintre cei mai experimentaþi pi-
loþi ai Centrului de Cercetãri ºi Încercãri în
Zbor Craiova. „Relu mic ºi Relu mare”, cum
le spuneau cunoscuþii lui Aurelian Cojocaru,
care a pierit în tragedia aviaticã ºi lui Mihail
Relu Ioana, rãnit grav, au fost absolviþi de

orice vinã. Nici în sarcina cadrelor militare
ale Centrului nu s-a reþinut vreo încãlcare a
procedurilor sau a prevederilor privind sã-
nãtatea ºi securitatea în muncã. Ce au con-
cluzionat anchetatorii este cã limitele de ex-
ploatare ale aparatului au fost depãºite pen-
tru un moment, însã cele câteva clipe au dus
la tragedie. ªi totul din dorinþa de a repre-
zenta cu cinste þara la o manifestare aero-
nauticã internaþionalã.

rodromul Batajnica/
Serbia, în perioada
1- 3 septembrie
2012. În ziua res-
pectivã, de la ora
8.00, echipajul for-
mat din comandor
Aurelian Cojocaru
ºi lt. comandor Mi-
hail Relu Ioana a
efectuat douã deco-
lãri-aterizãri, aces-
te misiuni având
rolul de perfecþio-
nare a evoluþiilor în

zbor demonstrativ. De altfel, era
penultima zi dedicatã antrenamen-
tului. La ora 10.35, “ªoimul” cu
nr. 718, din dotarea U.M.02512 Z
Craiova a decolat în al treilea zbor
din startul planificat.

«Aeronava a executat un viraj
stânga în urcare, în limitele an-
velopei de zbor, cu viteza ºi înãlþi-
mea în creºtere. La scurt timp,
aeronava a pierdut înãlþime, au
fost executate manevre evazive
pentru protejarea ºi evitarea  unor
construcþii civile aflate pe traiec-
toria sa descendentã, apoi a luat
contact cu solul. În urma coliziu-
nii cu un stâlp de beton ºi a in-
cendiului care s-a produs, aero-
nava a fost distrusã în totalitate.

Pilotul prim, comandor COJO-
CARU AURELIAN nu a catapul-
tat ºi ºi-a pierdut viaþa. Pilotul se-
cund, lt. comandor IOANA MI-
HAIL RELU a reuºit sã se cata-
pulteze cu foarte puþin timp îna-
inte de distrugerea aeronavei ºi a
fost salvat prin intervenþia unor
martori civili cât ºi a echipei de
intervenþie sositã la faþa locului.
Acesta a suferit multiple trauma-
tisme în zona membrelor inferioa-
re, a toracelui ºi a capului, pre-
cum ºi arsuri ce au necesitat în-
grijiri medicale de urgenþã ºi
transportarea la Spitalul Univer-
sitar de Urgenþã Militar Central
„Carol Davila”– Bucureºti, în ve-
derea efectuãrii intervenþiilor chi-
rurgicale necesare», dupã cum se
aratã în rezoluþia parchetului, întoc-
mitã la finalizarea cercetãrilor.

Evenimentul de aviaþie
nu a fost produs cu intenþie

Se mai menþioneazã în acelaºi
document cã „evenimentul de avi-
aþie s-a produs, cel mai probabil,
din cauza intrãrii avionului într-un
regim critic de zbor care nu a mai
permis controlul aerodinamic asu-
pra acestuia în totalitate, fapt care,
coroborat cu înãlþimea micã de
evoluþie impusã prin programul de

executare a misiunii, a fãcut im-
posibilã redresarea avionului îna-
inte de impactul cu solul. Chiar
dacã existã indicii cã pe ultima par-
te a traiectoriei descendente a fost
reluat controlul aerodinamic asu-
pra avionului, fapt ce a condus la
evitarea impactului cu construcþiile
civile prezente pe traiectoria de zbor
rezultatã, înãlþimea de zbor din acel
moment nu a mai permis redresa-
rea avionului pentru a evita con-
tactul dur cu solul, iar comando-
rul Aurelian Cojocaru nu a mai avut
timpul necesar sã execute mane-
vrele de catapultare pentru a-ºi
salva viaþa”. Limitele de exploa-
tare ale aparatului au fost depã-
ºite pentru moment, însã piloþii au
reuºit redresarea parþialã a aces-
tuia. Factorii spaþiu-timp au fãcut
imposibilã îndepãrtarea optimã a
avionului de suprafaþa solului, cu
deznodãmântul cunoscut. Comi-
sia de investigare tehnicã a mai re-
þinut faptul cã evenimentul de avi-

aþie s-a produs în timpul ºi din ca-
uza serviciului însã nu a constatat
producerea cu intenþie a acestuia.

Având în vedere pregãtirea pro-
fesionalã ireproºabilã cât ºi sta-
rea medicalã optimã a celor doi
piloþi, nu pot fi reþinute în sarci-
na acestora elemente de culpabi-
litate de naturã sã atragã rãspun-
derea penalã, dupã cum au mai
consemnat anchetatorii.

În condiþiile fragmentãrii în na-
nosecunde a timpului rãmas la dis-
poziþie, decizia pilotului prim nu
poate fi imputabilã acestuia în ter-
meni penali ci mai degrabã, inter-
pretatã într-un cadru mai larg, al
valorilor de onoare ºi curaj, scri-
se sau nescrise pentru aceastã
profesie.

Procurorii au dispus, în acest
context, neînceperea urmãririi pe-
nale faþã de piloþi ºi faþã de perso-
nalul Centrului de Cercetãri ºi În-
cercãri în Zbor Craiova.

CARMEN ZUICAN

În ultimele douã luni, în judeþul Dolj au fost
semnalate opt tentative de înºelãciune prin
telefon, victime fiind în special persoanele
vârstnice, astfel cã reprezentanþii IPJ Dolj au
luat decizia demarãrii unei campanii de infor-
mare a opiniei publice ºi prevenire a faptelor
de acest gen. În cursul zilei de miercuri, po-
liþiºti din cadrul Biroului de Investigaþii Crimi-
nale ºi poliþiºti de Ordine Publicã din cadrul
Poliþiei Municipiului Calafat au organizat ºi
executat o acþiune privind campania de pre-
venire a infracþiunilor de înºelãciune prin te-
lefon „Nu te lãsa înºelat!”. Datoritã bunei co-
laborãri dintre Poliþia municipiului Calafat ºi
bãncile comerciale de pe raza municipiului,
s-a putut preveni comiterea a douã infracþi-

În sãptãmâna 15 – 21 aprilie 2013, echi-
pele mobile ale  D.R.A.O.V. Craiova, direc-
þiilor judeþene pentru accize ºi operaþiuni
vamale Argeº, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea ºi Te-
leorman au desfãºurat mai multe acþiuni spe-
cifice privind respectarea legislaþiei fiscale
ºi vamale de cãtre agenþi economici ºi per-
soane fizice de pe raza judeþelor Argeº, Dolj,
Gorj, Olt, Vâlcea ºi Teleorman.

În urma controalelor efectuate în trafic ºi
la punctele de lucru ale unor agenþi econo-

uni de înºelãciune asupra pãrþilor vãtãmate
Stela N., de 55 de ani, ºi Elena F., 74 de ani,
ambele din Calafat. Ambele femei au fost su-
nate pe telefonul fix de o persoanã care s-a
recomandat drept avocatul fiilor acestora ºi
care a solicitat fiecãreia sã depunã într-un cont
suma de 7.000 lei, reprezentând cheltuielile
necesare pentru acoperirea pagubelor în urma
unui accident rutier. Mai precis, persoana de
la telefon le-a spus victimelor cã trebuie sã
depunã banii în cont întrucât copiii lor au pro-
vocat accidente grave ºi riscã sã ajungã dupã
gratii dacã nu dau ºpagã. Din fericire, ambele
femei „s-au trezit”, înainte de a depune banii
în cont, însã sunt multe alte victime la nivelul
judeþului care, auzind aceeaºi poveste, au dat
fuga la bancã ºi au depus banii ceruþi, înainte
de a-ºi suna copiii sã verifice. „Facem apel
cãtre toþi cetãþenii care primesc astfel de tele-
foane sã-ºi sune în primul rând rudele la care
se fac menþiuni ºi sã nu comunice nici un fel
de date personale. În plus, oamenii trebuie sã
ºtie cã nu câºtigã niciodatã un concurs la care
n-au participat ºi sã verifice ceea ce li se spu-
ne înainte de a achita aºa zise taxe de câºtig.
Dacã primiþi telefoane suspecte sunaþi pe 112
sau adresaþi-vã celei mai apropiate unitãþi de
Poliþie”, a explicat comisar-ºef Adrian Cãpra-
ru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

DRAOV Craiova:

mici, inspectorii vamali au reþi-
nut în vederea confiscãrii can-
titatea de 19.420 bucãþi þigare-
te, 1.214 bucãþi bijuterii din me-
tal alb susceptibil a fi metal pre-
þios,  351 litri bãuturi alcoolice
ºi 415 bucãþi articole diverse(
textile, încãlþãminte, parfumuri,
poºete damã ºi adezivi). Bunu-
rile reþinute nu aveau documente
de provenienþã ºi nici marcaje
fiscale româneºti.

Inspectorii vamali au reþinut
ºi un autotren încãrcat con-
form documentelor de trans-
port cu o cantitate de 16 tone
tutun brut (produs neaccizabil),

produs din care au fost prelevate probe pentru
analizã de cãtre Laboratorul Vamal Central.

„În baza rezultatelor analizelor, s-a stabi-
lit ca pentru una din probele expertizate, pro-
dusul analizat este tutun pentru fumat (pro-
dus accizabil). Autoritatea vamalã continuã
cercetãrile, urmând ca la finalul acestora  sã
fie luate mãsurile legale care se impun”, se
precizeazã într-un comunicat de presã al
DRAOV Craiova.

MARGA BULUGEAN
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Social-democraţii doljeni,  ofi-
cial declaraţi ca înrolaţi „la stân-
ga”, uneori autohtonă, alteori eu-
ropeană, sunt, de la o vreme, prin
unii lideri de-ai lor, şi nişte mărtu-
risiţi nemulţumiţi de propriile îm-
pliniri. Politice. Adică „aspiră”, cum
stă bine unei organizaţii tefere –
până nu de mult – nu doar la con-
servarea simpatiei alegătorilor, cât
a fost probată la ultimele alegeri,
ci la depăşirea propriilor împliniri,
altminteri robuste. Cucerirea a noi
redute. Şi ai impresia unei conta-
minări SF chiar în rândul multora
dintre ei. Deşi nu sunt singuri pe
scena politic ă, mirajul unei „noi

MIRCEA CANŢĂR

PSD Dolj: Mai binele care poate
fi duşmanul... binelui

calităţi” a muncii de partid sună
simpatic, dialectic, chiar dacă re-
alizările în viitor ar putea fi mo-
deste. Şi ne putem gândi, pierdere
de vreme, că uneori – aforism con-
sacrat – „mai binele e duşmanul
binelui”. Acum, dacă tot s-a decis
„la centru” schimbarea conduce-
rii organizaţiei judeţene PSD Dolj,
de altfel mult prea sobrul Ion Prio-
teasa a demisionat, fără nici un co-
mentariu de prisos,  vac antând
funcţia, după un şir de rezultate
consistente, greu de repetat, iro-
nia demersului s-a pierdut pe drum,
dacă o fi fost prezentă vreodată.
Lupta între vechi şi nou, în cheia

„ieri întuneric, azi lumină”, nu a fost
măcar declanşată. De pildă, se pu-
tea spune, sau centra discuţia, pe
faptul că fosta conducere părea reo-
rientată spre „socialismul euro-
pean”, iar noua conducere prefi-
gurată e marcată de... a treia cale.
De c are s-a ales  demult praful.
Unul din părinţii acesteia fiind Tony
Blair. S-a dorit de către liderul na-
ţional al PSD, Victor Ponta, şi ad-
junctul acestuia, Liviu Dragnea, un
nou lider la Dolj, bizară mişcare or-
ganizatorică, asta se va întâmpla.
La conferinţa judeţeană, programa-
tă astăzi, la sala de spectacole a
Filarmonicii „Oltenia”. Dar suntem

în faţa unei poveşti cusute cu aţă
albă, în care adevărul nu se spune,
se ascunde, se ambiguizează. Chiar
dacă nimeni nu e de neînlocuit, ris-
curile sunt mult mai mari decât pare
dispusă receptarea noastră să ac-
cepte. În unele momente am asistat
practic la devoalarea unor clişee ne-
sfârşite, fără umor: închipuiţi-vă,
dacă n-aveţi altceva de făcut, ce pot
îndruga unii dintre sinegurişti, care
şi-au găsit loc de muncă abia în Par-
lament şi care nu ştiu prea bine ce
profesie au. Linia partidului? Pro-
priile lor avantaje. Cu cât are Dol-
jul, aidoma ţării, probleme econo-
mice şi sociale mai mari, cu atât

vorbim mai mult... despre altceva.
Nici măcar de vindecarea de incom-
petenţe. Eliminarea lor şi înlocuirea
cu alte incompetenţe. Acum proble-
ma nu e alta, astăzi, în cadrul confe-
rinţei judeţene a PSD, decât cea
ştiută de atâta vreme, mai exact
de la intrarea lui Carol I  în ţară (8/
20 mai 1866): ce zic „dabulena-
rii”? Sub acest generic regăsindu-
se toţi cei care au privit şi privesc
cu încredere spre PSD Dolj.  Ne-
îndoielnic , se vor obişnui, după
mormăitul de rigoare, cu noile for-
me de relief politic şi nu exclu-
dem. .. chiar  să aplaude. Dintr-o
reciclată obişnuinţă.

Consiliul Judeţean Dolj caută soluţii
pentru a ajuta echipele SCM „U” Craiova

„Autorităţile de la Kiev – Viktor
Ianukovici, preşedintele Ucrainei,
Mikola Azarov, prim-ministru, par-
lamentari ai Radei Supreme a Ucrai-
nei – au luat act de solicitările for-
mulate în protestul FIJR şi au dat
asigurări că deciziile privind reor-
ganizarea Companiei Naţionale de

Consilierul judeţean, democrat-
liberalul Marcel Marcea a propus în
Consiliul Judeţean Dolj găsirea unei
soluţii pentru susţinerea echipelor
SCM U Craiova, care de fiecare dată
când susţin meciuri însufleţesc Sala
Polivalentă din Craiova, unde se
adună câteva mii de craioveni. Pro-
punerea pedelistului a fost agreată
de preşedintele Ion Prioteasa, care
a propus mandatarea unui grup, for-
mat din consilieri judeţeni, care să
poarte discuţii cu echipele vizate şi
care să găsească modalitatea legală
de finanţare.

„De-a lungul timpului, ne-am
concentrat pe Centrul nostru de
copii şi juniori, care a fost perma-
nent un izvor de talente şi c are
s-au dus către echipa noastră fa-

Şedinţa Consiliului Judeţean Dolj a avut,
ieri, pe ordinea de zi 25 de puncte, multe din-
tre ele referitoare la aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru mai multe institu-
ţii subordonate, rectificări ale bugetului pro-
priu sau numirea unor reprezentanţi în diverse
consilii de administraţii. Concluzia preşedinte-
lui Ion Prioteasa a fost că toate direcţiile Con-

siliului Judeţean Dolj au încheiat anul 2012 pe
profit. Printre multe decizii luate, s-a căzut de
acord să se formeze o comisie din care să facă
parte consilieri judeţeni şi preşedintele Ion Prio-
teasa, care să se întâlnească în perioada ur-
mătoare cu reprezentanţii echipelor SCM “U”
Craiova, pentru a stabili cum pot fi susţinute în
activitatea pe care o desfăşoară.

nion Universitatea Craiova. Nu vă
ascund că, în această perioadă în
care echipa Universitatea Craiova
nu mai este, au existat voci şi chiar
presiuni ca acest club să fie des-
fiinţat. Noi ne-am gândit că numai
dacă ar fi pentru sănătate şi copiii
trebuie să vină acolo să se antre-
neze. În acelaşi timp sunt antre-
nori acolo 8-10 jucători ai Craio-
vei Maxima, pe care nu-i putea lăsa
fără obiectul muncii. Aşteptăm să
renască echipa noastră de suflet,
dar între timp a apărut Sala Poli-
valentă, unde am fost şi noi la eve-
nimentele sportive şi am observat
atmosfera extraordinară. Propun
formarea unui grup şi să ne man-
dataţi să purtăm discuţii cu echi-
pele reprezentative şi să găsim o

soluţie legală pentru a da o mână
de ajutor. Şi poate o să ne regăsim
şi noi în bannerul de pe marginea
sălii, pe tricourile pe care le poar-
tă”, a declarat preşedintele Consi-
liului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.
„La data de 20 mai
se va da drumul la circulaţie
pe podul Calafat-Vidin”

Pentru că la data de 20 mai va
fi deschisă circulaţia rutieră pe po-
dul Calafat-Vidin, în şedinţa Con-
siliului Judeţean,  de ieri, s-a pus
în discuţie situaţia drumului Cala-
fat-Craiova, pentru care a existat
finanţare la un moment dat,  dar
din anumite motive a fos t retrasă.
Marcel Marcea a încercat să arun-
ce această problemă în spatele
Guvernului Ponta, însă Ion Prio-

teasa nu a intrat cu acesta în po-
lemică, prec izând c ă problema
este una mult mai vec he, iar fos-
tul guvern al PDL nu este străin
de ceea ce s-a întâmplat.

„Nu vreau să polemizez c u
dumneavoastră şi nic i să trec în
plan politic această problemă, care
vine de foarte mult timp, inclusiv
de la guvernul PDL.  La data de
20 mai se va da drumul la circu-
laţia rutieră pe podul Calafat-Vi-
din.  Pe drumul despre care vor-
bim,  porţiune de 47 km până la
Galic ea Mare şi 37 km de la Gali-
cea până la Calafat, una dintre fir-
me ş i-a terminat lucrările în pro-
cent de 25% şi cealaltă doar 2%.
Prac tic, nici nu a început. Săptă-
mâna trecută ne-am întâlnit cu mi-
nistrul Dan Şova,  pe care l-am

rugat ca primii bani care vin – şi
aceasta a fost şi promisiunea dum-
nealui – să fie trecuţi pentru acest
drum despre c are vorbim. Mai
mult, mi-a spus că a avut o dis-
cuţie cu cei doi constructori, Delta
ACM – care are primul tronson,
ş i o f irmă grec easc ă, aceasta
având cel de-al doilea tronson, să
înceapă luc rările şi i-a asigurat că
îşi vor primi banii. Vă asigur că
nu vom scăpa un moment în care
să nu punem această problemă”,
a mai declarat Ion Prioteasa, care
a fost de acord c u ideea ca aleşii
judeţeni să organizeze o întâlnire
cu toţi parlamentarii din Dolj şi
împreună să s tabilească priorită-
ţile judeţului, pentru c are să facă
toţi front comun.

MARIN TURCITU

Protest împotriva deciziei de închidere a Redacţiei
în limba română de la Radio Ucraina Internaţional

Recent, Forumul Internaţional al Jurnaliştilor Români (FIJR)
a protestat împotriva deciziei de închidere a Redacţiei în limba
română de la Radio Ucraina Internaţional, considerând acest fapt
un act de limitare a libertăţii de expresie şi de alterare a drepturi-
lor fundamentale privind minorităţile naţionale.

Radiodifuziune nu va afecta activi-
tatea jurnaliştilor de la redacţia în
limba română a postului de radio
Ucraina Internaţional”, se precizea-
ză într-un comunicat de presă al
FIJR. Referitor la promisiunile an-
gajate de către oficialii ucraineni,
FIJR avertizează că nerespectarea

acestora obligă reprezentanţii orga-
nizaţiei să continue procesul de in-
formare a tuturor instituţiilor şi or-
ganizaţiilor internaţionale semnifica-
tive cu privire la încălcarea norme-
lor care reglementează principiile eu-
ropene ale libertăţii de expresie şi a
drepturilor minorităţilor naţionale.
O justificare pentru încălcarea
dreptului la informare a unei
minorităţi naţionale

Forumul Internaţional al Jurna-
liş tilor Români, organizaţie c are

apără şi promo-
vează libertatea
de expresie a mi-
norităţilor naţio-
nale, reiterează
din nou ideea po-
trivit căreia argu-
mentele de ordin
financiar şi ad-
minis trativ nu
pot constitui o
justificare pentru
încălcarea drep-
tului la informare a unei minorităţi
naţionale. „Adresăm şi Guvernului
României rugămintea să foloseas-
ca toate mijloacele politice şi diplo-
matice pentru a continua demer-
surile  de susţinere a jurnaliştilor
români din zonă şi de a se asigura

c ă promisiunile ofic ialilor  din
Ucraina, referitoare la funcţiona-
rea Redacţiei în limba romănă de
la Radio Ucraina Internaţional, vor
fi respectate”, se mai precizează în
comunicatul Forumului Intern.

MARGA BULUGEAN

Viktor
Ianukovici
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Craiovenii care doresc sã-ºi testeze
auzul o pot face în cadrul unei cam-
panii gratuite organizate de Primãria
municipiului Craiova ºi de cabinetul
de protezare auditivã Soundservice.
La aceastã acþiune sunt invitate sã
participe persoane de toate vârstele.
Cei care sunt deja purtãtori de proteze
auditive pot sã ºi le verifice din punct
de vedere tehnic ºi sã le regleze dupã
noua audiogramã, iar cei care utilizea-
zã un aparat auditiv de generaþie
veche pot achiziþiona unul de ultima
generaþie, utilizându-l pe cel vechi
drept parte din avans. Mai mult decât
atât, dacã aparatul auditiv nu mai
funcþioneazã, cabinetul partener în
cadrul campaniei asigurã service
pentru orice model sau marcã de
protezã auditivã, în perioada 1-31 mai
a.c., între orele 8.30 – 17.00 la

Campanie gratuitã de testare a auzului

Sãptãmâna aceasta, stu-
denþii mediciniºti împreu-
nã cu Institutul „Cantacu-
zino” ºi Direcþia Sãnãtate
Publicã Dolj au desfãºurat
o campanie prin interme-
diul cãreia ºi-au propus
sã-i informeze pe tineri în
legãturã cu posibilitatea de
a-ºi verifica starea de sã-
nãtate fãrã sã fie nevoiþi sã
scoatã bani din buzunar.

Testarea este gratuitã
însã pe tot parcursul anu-
lui, fãrã a fi necesarã, în
mod obligatoriu, trimitere din partea me-
dicului de familie. Scopul este acela de a
convinge cât mai mulþi craioveni sã se tes-
teze împotriva HIV, în condiþiile în care
virusul poate fi contactat ºi din locuri de
unde te-ai aºtepta mai puþin: în urma unei
intervenþii stomatologice ºi, mai ales, prin
acele de seringã.

La Institutul „Cantacuzino” din Craiova
se deruleazã douã programe, unul de pre-
venire a transmiterii virusului HIV de la
mamã la fãt, iar celãlalt pentru consiliere ºi
testare voluntarã.

Analizele se recolteazã
de luni pânã vineri

La Craiova, testãri gratuite se pot face la
Institutul de Microbiologie ºi Parazitologie
Cantacuzino, din strada „Brestei” nr. 6. Toþi

În medie, în fiecare zi, zece craioveni trec pragul Institutului „Canta-
cuzino” din Valea Vlãicii pentru a face testul împotriva virusului HIV.
Analizele sunt gratuite ºi de cele mai multe ori femeile însãrcinate sunt
trimise de medicul de familie pentru testare ºi consiliere.

Anal i ze  gratu i te  pent ru  dep is tarea
v i rusu lu i  H IVcabinetul din strada „Amaradia” nr.

13, Craiova.
În plus, întrucât campania are

drept scop identificarea ºi sprijinirea
persoanelor care se confruntã cu
probleme auditive ºi a purtãtorilor de
proteze auditive, dupã realizarea
testelor gratuite, acestea vor beneficia
inclusiv de interpretarea rezultatelor,
primind cea mai eficientã soluþie.

Important de menþionat este faptul
cã atât cabinetul de audiologie cât ºi
service-ul Soundservice sunt dotate cu
aparaturã de ultimã generaþie, capaci-
tatea auditivã ºi funcþionalitatea corec-
tã a protezei auditive fiind verificate
printr-o serie de investigaþii.

Pacienþii depistaþi cu deficienþe de
auz vor fi diagnosticaþi, informaþi ºi
consiliaþi de specialiºti astfel încât sã
beneficieze de soluþii complete pentru

repunerea în formã ºi
chiar pentru reintegra-
rea socialã totalã, în
cazurile de surditate.

Deoarece numãrul
de solicitãri poate fi
mai mare decât capa-
citatea cabinetului, toþi
cei interesaþi sunt
invitaþi sã se progra-
meze la numãrul de
telefon 0251.310.053
sau 0724.272.176  ºi
la adresa de e-mail
craiova@soundservi-
ce.ro, de luni pânã
vineri, între orele 8.30
– 17.00.

RADU ILICEANU

cei care se adreseazã cadrelor medicale de
la Centru trebuie sã ºtie cã au dreptul la douã
analize pe an pentru depistarea virusului HIV,
iar rezultatul poate fi oferit în doar ºapte zile.
Analizele se recolteazã de luni pânã vineri,
între orele 8.00-12.00, în cadrul Programu-
lui de supraveghere ºi control al HIV/SIDA.

În judeþul Dolj, la Spitalul de Boli Infec-
þioase „Victor Babeº” din Craiova, singura
unitate sanitarã unde pacienþilor cu HIV/
SIDA li se poate administra medicaþia nece-
sarã, peste 200 de persoane din Craiova pri-
mesc lunar tratamentul de care au nevoie.
Lor li se adaugã alþi aproape 300 de bolnavi
din mai multe judeþe ale Olteniei întrucât cli-
nica craioveanã îndeplineºte rolul de centru
regional în ceea ce priveºte tratamentul pa-
cienþilor infectaþi cu HIV/SIDA.

RADU ILICEANU

Zilele trecute a avut loc festi-
vitatea prilejuitã de finalizarea a
trei contracte derulate în cadrul
Programului Operaþional Regio-
nal, al cãror beneficiar este Pri-

mãria Municipiului Drãgãºani.
„Ocolirea Municipiului Drã-
gãºani”- contract semnat în ca-
drul domeniul major de interven-
þie 2.1.- “Reabilitarea ºi moder-
nizarea reþelei de drumuri jude-
þene ºi strãzi urbane - inclusiv
construcþia/ reabilitarea ºosele-
lor de centura”. Valoarea totalã
a acestuia este de 23.499.488,38
lei, din care finanþarea nerambur-

sabilã a fost de 18.366.656,33 lei.
În cadrul acestui contract a fost
realizatã  o ºosea de centurã de
5,89 km, cu statut de drum ur-
ban pentru a asigura fluidizarea

traficului în zonã. „Reabilitarea
Muzeului Viei ºi Vinului, mo-
nument istoric în Municipiul
Drãgãºani”  - contract semnat
în cadrul domeniului major de
intervenþie Planuri integrate de
dezvoltare urbanã-Centre urba-
ne. Valoarea acestuia este de
5.260.004 lei din care finanþa-
rea nerambursabilã este de
4.159.220 lei.

Servicii sociale
pe fonduri europene

Prin reabilitarea ºi moderniza-
rea Muzeului Viei ºi Vinului ºi in-
troducerea lui în circuitul turistic
Primãria Drãgãºani considerã cã
va fi asiguratã o mai bunã pro-
movare în þara ºi peste hotare a
vinurilor din întreaga zonã vitico-
lã. „Modernizarea infrastruc-
turii fizice a serviciilor socia-
le în Municipiul Drãgãºani” -
contract semnat în cadrul dome-
niului major de intervenþie Pla-
nuri integrate de dezvoltare ur-
banã- Centre urbane. Valoarea
acestuia este de 3.603.614,35 lei
din care finanþarea nerambursa-
bilã este de 2.725.291,80 lei. În

cadrul acestui contract a fost rea-
bilitat ºi modernizat un centru de
îngrijire de zi pentru persoanele
vârstnice din Drãgãºani, cu o ca-
pacitate de 50 de persoane.

4 proiecte în valoare totalã
de  aproximativ 17 milioane lei

Primãria Drãgãºani mai are în
derulare în cadrul POR un nu-
mãr de 4 proiecte în valoare to-
talã de  aproximativ 17 milioane
lei. „Acestea vizeazã investiþii în
servicii de sãnãtate, respectiv în
reabilitarea, modernizarea ºi do-
tarea Ambulatoriului Spitalului
Municipal ºi a Centrului de re-
cuperare neuromotorie, investiþii
în infrastructura educaþionalã
prin modernizarea  Colegiului
Naþional „Gib Mihãescu„ ºi a
ªcolii „Tudor Vladimirescu”. La
trei dintre aceste proiecte lucrã-
rile sunt finalizate”, a precizat
directorul executiv al Agenþiei de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,
Marilena Bogheanu.

MARGA BULUGEAN

Primãria Drãgãºani finalizeazã implementareaPrimãria Drãgãºani finalizeazã implementareaPrimãria Drãgãºani finalizeazã implementareaPrimãria Drãgãºani finalizeazã implementareaPrimãria Drãgãºani finalizeazã implementarea
a trei contracte în cadrul PORa trei contracte în cadrul PORa trei contracte în cadrul PORa trei contracte în cadrul PORa trei contracte în cadrul POR
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Convenþia tripartitã a fost
încheiatã între Agenþia Univer-
sitarã a Francofoniei  Ministe-
rul Educaþiei Naþionale ºi Uni-
versitatea Politehnica din Bu-
cureºt i .  Documentul  a  fost
semnat de Bernard Cerquiglini,
rectorul AUF, Mihnea Costoiu,
ministrul delegat pentru Învã-
þãmânt  Superior,  Cercetare
ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehno-
logicã ºi George Darie, recto-
rul interimar al Universitãþii Po-
litehnica din Bucureºti.

Rectorul Universitãþii din

Paginã realizatã de  ALINA DRÃGHICI

Rectorul Universitãþii din Craiova,
Dan Claudiu Dãniºor, a participat
miercuri, 24 aprilie, la evenimentul or-
ganizat de Agenþia Universitarã a
Francofoniei (AUF), prin care a fost

semnatã Convenþia tripartitã privind
lansarea proiectului „Master în didac-
tica limbii franceze ca limbã strãinã”.
Evenimentul s-a desfãºurat Universi-
tatea Politehnica din Bucureºti (UPB).

Craiova, Dan Claudiu Dãniºor
a subliniat importanþa iniþierii
acestui proiect. „Este un eve-
niment foarte important pentru
universitãþile partenere, impli-
cit pentru Universitatea din Cra-
iova, pentru cã vom ºcoli pro-
fesori pentru didactica limbii
franceze din 17 þãri din Euro-
pa Centralã ºi de Est.  Proiec-
tul a fost iniþiat de Agenþia Uni-
versitarã a Francofoniei în Eu-
ropa Centralã  º i  Orientalã.
Masterul va începe din data de
1 octombrie 2013 ºi se va des-

fãºura în cadrul UPB. Cadrele
didactice care vor preda la
master provin de la universitã-
þile membre în consorþiul care
sprijinã derularea proiectului:
Universitatea Sorbona III Pa-
ris, Universitatea Politehnicã
Bucureºti, Universitatea din
Craiova ºi Universitatea din
Geneva. La sfârºitul cursuri-
lor, absolvenþii vor primi diplo-
me din partea Universitãþii Sor-
bona III Paris”, a declarat Dan
Claudiu Dãniºor.

Obiectivul masterului îl re-

prezintã formarea unei noi ge-
neraþii de profesori de limba
francezã folosind metode de

predare de ultimã generaþie,
adaptate actualului context so-
cio-economic.

Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova în parteneriat
cu Institutul de Cercetãri “Acad.
Andrei Rãdulescu” al Academiei
Române ºi Centrul de Studii ºi
Cercetãri de Drept Privat al Fa-
cultãþii de Drept ºi ªtiinþe Admi-
nistrative organizeazã astãzi ºi
mâine Conferinþa bienalã cu tema
„Sistemul juridic între stabilita-
te ºi reformã”.

Este vorba de o manifestare
ºtiinþificã de tradiþie, la care parti-
cipã cadre didactice de la cele mai
importante facultãþi de drept din
strãinãtate, din cadrul unor univer-
sitãþi de prestigiu (Universitatea
Saarland din Saarbrucken, Ger-
mania, Universitatea Bourgogne,
Dijon, Universitatea Lille 2, Uni-
versitatea Franche-Comté, Uni-

versitatea Toulon, Universitatea
din Lyon, Franþa, Universitatea din
Fribourg, Elveþia, Queen Mary
University, Londra, Universitatea
din Pecs Ungaria, Universitatea
Brno Cehia, Universitatea din Sa-
lonic, Grecia, University of Na-
tional And World Economy, So-
fia, Bulgaria), precum ºi profesi-
oniºti din domeniul dreptului din
toate profesiile juridice.

În cadrul evenimentului, la ora
11.00 are loc festivitatea de acor-
dare a titlului de Doctor Honoris
Causa prof. univ. dr. Nicolas Qu-
eloz, de la Universitatea din Fri-
bourg, Elveþia, personalitate mar-
cantã a lumii ºtiinþifice juridice,
specialist în drept penal, crimino-
logie ºi politici penale. Deschide-
rea lucrãrilor Conferinþei ªtiinþifi-
ce Bienale începe la ora 12.00.

Începe Conferinþa Bienalã „Sistemul
juridic între stabilitate ºi reformã”

Elevii si profesorii vor merge
la ºcoalã sâmbãtã, 18 mai, pentru
a recupera orele de curs ce nu se
efectueazã în data de 3 mai.
Reprezentanþii Inspectoratului

ªcolar Judeþean Dolj au decis ca
ziua de 3 mai sã fie recuperatã pe
data de 18 mai. Hotãrârea a fost
luatã de Consiliul de Administraþie
al ISJ Dolj ce a avut loc marþi,

23 aprilie. Ministe-
rul Educaþiei
Naþionale a stabilit
modalitatea de
recuperare a
cursurilor care nu
se efectueazã în
unitãþile de învãþã-
mânt preuniversi-
tar în perioada 1-6
mai, ca urmare a
aplicãrii prevederi-
lor Hotãrârii
Guvernului nr. 79/
2013.

Asociaþia pentru Tineri “Streets” organizeazã as-
tãzi un nou eveniment, parte a proiectului “Sti-
maþi cãlãtori, soseºte Streets”, finanþat de Comi-

“Gara se vede clasicã”
sia Europeanã prin Programul Tineret în Acþiune.
Intitulat “Gara se vede clasicã”, evenimentul se
desfãºoarã în intervalul orar 17.00-18.00 în Gara

Craiova. «Prin derularea acestor acþiuni, Aso-
ciaþia pentru Tineri „Streets” îºi propune sã
schimbe atmosfera austerã din gara Craiovei,
sã încurajeze actele cultural-artistice în acest
spaþiu, cu scopul de a crea un liant între cultu-
rã, tineri ºi cãlãtori», precizeazã Dorina Gruia,
preºedinte al Asociaþiei pentru Tineri “Streets”.

 Proiectul „Stimaþi cãlãtori, soseºte Streets”
se desfãºoarã în perioada 1 aprilie – 30 mai
2013, în parteneriat cu Direcþia Judeþeanã pen-
tru Sport ºi Tineret Dolj, Liceul de Arte “Marin
Sorescu”, Sucursala Centrului Regional de Ex-
ploatare, Întreþinere ºi Reparaþii CF Craiova,
Liceul Tehnologic Special “Beethoven” ºi Mu-
zeul Olteniei.

De anul acesta, ºi Craiova
va un rozariu, ca urmare a
unei iniþiative a Fundaþiei „Ga-
zeta de Sud”, în parteneriat cu
Facultatea de Agriculturã ºi
Horticulturã a Universitãþii din
Craiova, Grãdina Botanicã,
Asociaþia Amicii Rozelor ºi cu
sprijinul societãþii Oltenia Gar-
den. Astfel, astãzi, începând
cu ora 9.00, la Grãdina Bota-
nicã din Craiova vor fi plan-
taþi peste 30 de trandafiri, într-
o acþiune organizatã cu ocazia
Floriilor, unde alãturi de stu-
denþii Secþiei de Peisagisticã a
Facultãþii de Agriculturã ºi Hor-
ticulturã vor participa ºi elevii
de la clasa a III-a A step-by-
step ai Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova.
Trandafirii sunt oferiþi de fir-
ma Oltenia Garden, fiind pri-
mul pas în constituirea roza-
riului de la Craiova.

Rozariul, termen mai puþin
cunoscut, este un spaþiu în
care sunt cultivaþi trandafiri.

Se realizeazã primul Rozariu din Craiova
Spre deosebire de grãdinile
obiºnuite, aici trandafirii sunt
amplasaþi în funcþie de înãlþi-
mea tufelor, clasa din care fac
parte, respectând în acelaºi
timp ºi regulile arhitecturii

peisagere. Scopul unui roza-
riu este atât decorativ, cât ºi
educativ. În România existã
rozarii în câteva oraºe, cel
mai mare aflându-se lângã
Arad.
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Zilele bibliotecii băileştene Biblioteca Judeţeană inaugurează
Galeria „Theodor Aman”

În spaţiul expoziţional de la etajul Casei
„Aman” – actuala Bibliotecă Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” – se inaugurează
astăzi, ora 11.30, Galeria de Artă „Theodor
Aman”.  Aceasta se alătură Galeriei de Artă
pentru Copii şi Tineret, situată în corpul de
clădire în care se află secţiile de împrumut,
şi are menirea de a promova
lectura, imaginaţia şi creati-
vitatea copiilor. „Noul spaţiu
expoziţional pentru arta plas-
tică va promova cu precăde-
re artiştii urbei noastre. Zil-
nic, biblioteca este frecven-
tată de sute de persoane, iar
cei ce vor expune vor avea
şansa să fie c unoscuţi ş i
apreciaţi şi să înnobileze prin
arta lor acest spaţiu public
destinat culturii”, spun repre-
zentanţii instituţiei.

Expoziţia inaugurală, pre-

zentată de lector univ. dr. Emilian Popescu,
aparţine pictoriţei Antoneta Cocoş-Andreescu
şi se intitulează „Capriciu”. Artista este ab-
solventă a Şcolii de Artă „Cornetti” din Cra-
iova (secţia Pictură, clasa prof. Victor Pâr-
lac) , membră a Cenaclurilor de Arte Plasti-
c e „Constantin Brânc uş i” din Craiova

ş i „I.D. Negulic i” din
Câmpulung Muscel.

În c adrul ac eloraş i
manifestări, Luchian Ma-
rinescu, elev în clasa a
IX-a la Colegiul Naţional
„Carol I” , pasionat  de
artă plastică şi de istoria
artei, va face o prezenta-
re despre Pop Art, la Ame-
ric an Corner Craiova.
Aceasta va fi precedată de
filmul doc umentar „De
ce contează frumuseţea”
al lui Roger Scruton.

Asociaţia Macedonenilor din România –
Sucursala Băileşti, în parteneriat cu Biblio-
teca Municipală „Petre Anghel” din Băileşti,
lansează astăzi, ora 10.00, primul volum al
cărţii „Jurnalul vieţii”, semnat de Con-
stantina Dumitrescu, preşedinta amintitei
asociaţii. Evenimentul se desfăşoară cu oca-
zia aniversării a 87 de ani de la înfiinţarea

bibliotecii şi este precedat de vernisajul
expoziţiei de carte „Scriitori băileşteni
vs scriitori macedoneni”.

Invitaţi de onoare sunt deputatul et-
niei macedonene Ionel Stancu, prof.
Davian Vlad – realizator de emisiuni la
Radio „Oltenia” Craiova, scriitorul şi jur-
nalistul Emilian Mirea, cărora li se ală-
tură primar municipiului Băileşti, Cos-
tel Pistriţu, şi Paul Vădeanu – directo-
rul Liceului Teoretic „Mihai Viteazul”
din localitate.

De la ora 12.00, la sediul Asociaţiei
Macedonenilor din România – Sucursa-
la Băileşti se va desfăşura prima ediţie a
concursului de obiecte pascale şi picturi

pe sticlă confecţionate de etnicii macedoneni.
„Concursul vizează stimularea creativităţii ti-
nerilor de etnie macedoneană, cunoaşterea şi
valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor pascale
macedonene, prin respectarea, practicarea şi
transmiterea lor generaţiilor viitoare. Cele mai
remarcabile creaţii vor fi premiate”, au pre-
cizat organizatorii evenimentului.

Săptămâna şi concertul: „Este
o provocare pentru mine, este
felul meu de a-mi nega vârsta!”

«Este un gest foarte frumos, pen-
tru care eu sunt recunoscător. Am
fost aniversat şi de Orchestra din
Plainfield, New Jersey, unde am fost
director vreme de 25 de ani. Muzi-
cienii de-acolo au dorit să organi-
zeze un concert exact pe 8 februa-
rie, când a fost ziua mea. După ace-

Dirijorul şi compozitorul Sabin Pautza, aniversat de Filarmonica
„Oltenia”: „Nu-mi vine să cred că am împlinit 70 de ani!”

70 de  ani de  viaţă ş i 50 de ani de  acti-
vitate artis tică ai maestrului dirijor, com-
pozitor ş i profesor Sabin Pautza sunt ani-
versaţi ş i la Craiova, ca, de  altfe l, în ma-
joritatea filarmonicilor din ţară. Eveni-

mentul are loc astă-seară, începând cu
ora 19.00, unde  altfe l decât pe  scena Fi-
larmonicii „Oltenia” şi cum altfe l decât
printr-un concert, sub conducerea muzi-
cală chiar a sărbătoritului.

Sabin Pautza: «Oriunde mă duc, la orice filarmonică din Ro-
mânia, chiar şi la cele mai noi, din Ploieşti, Târgovişte sau Piteşti,
găsesc în orchestră foşti studenţi de-ai mei, din perioada în care am
predat la Iaşi, aproape 20 de ani. Dar în Bănie vin întotdeauna cu
mare plăcere. Şi aici am în orchestră foşti studenţi, sunt prieten bun
cu maestrul Mihai Ungureanu. Mă bucur, de asemenea, că voi cânta
din nou cu solistul Liviu Prunaru, care face astăzi o carieră extraordi-
nară. Oltenii întotdeauna m-au primit foarte frumos. Avem şi un pro-
gram foarte interesant. Cântăm şi cea mai recentă lucrare a mea,
Divertismentul nr. 2 pentru orchestră, în primă audiţie. Este un fel de
replică la suitele clasice; în loc de menuet, pavană, cum scriau clasi-
cii noştri, am adus charleston, bossa nova, tango, dansurile aşa-zise
la modă în secolul acesta. O lucrare care a fost foarte bine primită de
orchestră… În partea a doua vom avea „Dansurile simfonice”, de
Rahmaninov, ultima lucrare scrisă de compozitor, în 1942, cu câteva
luni înainte să moară, care este un opus special în creaţia lui».

Liviu Prunaru: «Am ales să interpretez acest concert al lui
Mendelssohn-Bartholdy pentru că este foarte aproape de inima mea,
am crescut cu el la Academia „Menuhin”. Este cumva transmis de
Alberto Lysy, apoi de Yehudi Menuhin, cu care l-am şi cântat îm-
preună. Este un concert foarte puţin cântat, aproape deloc, iar atunci
când se cântă se fac ciopârţeli cu care eu nu sunt de acord. Noi îl
vom prezenta integral, fără nici o tăietură, fără nici un salt. Este un
concert foarte greu, într-adevăr, este foarte tehnic, atât pentru vioară,
cât şi pentru pian, însă lasă loc imaginaţiei, este un fel de pasaj între
clasic şi romantism. Este un concert superb, pe scurt! Pentru dom-
nul Sabin Pautza este o descoperire, pentru că – ne-a spus la repe-
tiţii – nu l-a dirijat niciodată. Va fi, deci, cadoul nostru pentru ani-
versarea celor 70 de ani ai domniei sale!».

ea am venit în ţară şi toate filarmo-
nicile au făcut acest gest, încât eu
în primăvara aceasta am vreo 18
concerte în patru luni şi jumătate,
ceea ce înseamnă săptămâna şi con-
certul! Până în iulie nu am timp nici
să mor! În fiecare săptămână în altă
parte, cu alt repertoriu, cu alţi so-
lişti… Este o provoc are pentru
mine! Dar este felul meu de a nega
că am 70 de ani!», a declarat, zâm-
bind, maestrul Sabin Pautza.

Din 1984 stabilit în SUA şi numit
director artistic şi prim-dirijor
al Plainfield Symphony

Născut la 8 februarie 1943, la
Câlnic – Reşiţa, Sabin Pautza a ab-
solvit, în anul 1965, Conservato-
rul de Muzică „Ciprian Porumbes-
cu” din Bucureşti. S-a specializat
apoi în compoziţie ş i dirijat la
Accademia Musicale Chigiana din
Siena (Italia) cu Franco Donatoni,
Franco Ferrara şi Bruno Maderna.
Timp de 18 ani, a fost profesor de
armonie şi dirijat la Conservatorul
„George Enescu” din Iaş i.  Din
1984 s-a stabilit în S.U.A., fiind nu-
mit, prin concurs, director artistic
şi prim-dirijor al celei mai vechi Fi-
larmonici din New Jersey, Plain-
field Symphony. A conc ertat în
cele mai mari săli din Statele Unite,
Europa şi Australia şi deţine nume-
roase premii şi distincţii româneşti
şi internaţionale. Prestigioasa sa ac-
tivitate internaţională de dirijor şi
compozitor i-a adus titlul onorific
de „Doctor in Music” decernat de
London Institute for Applied Re-
search şi titlul de „Doctor în com-
poziţie” al Academiei „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca.
Violonistul Liviu Prunaru
şi pianistul Mihai Ungureanu,
un duo apreciat
de publicul craiovean

Alături de Orchestra Simfonică
a Filarmonicii „Oltenia”, în concer-
tul din această seară evoluează
muzicienii Liviu Prunaru, cu valo-
roasa vioară istorică Stradivarius
„Pachoud”, datată 1694,  şi,  la
pian, Mihai Ungureanu. Distins în
toamna anului trecut cu titlul de Ce-
tăţean de Onoare al municipiului

Craiova, Liviu Prunaru deţine ac-
tualmente statutul de concertma-
estru al reputatei Orchestre Rega-
le Concertgebouw din Amsterdam
(Olanda). Simultan, desfăşoară o
intensă activitate didactică,  fiind
profesor de vioară la Academia
„Menuhin” din Gstaad (Elveţia). De
asemenea, începând cu 1 martie
a.c., este solist concertist al Filar-
monicii „Oltenia”. Cât despre pia-
nistul Mihai Ungureanu, acesta este
cunoscut şi apreciat în ipostazele
de solist, interpret de muzică de
cameră şi acompaniator, de anul
trecut revenind la conducerea in-
stituţiei craiovene, ca director ar-

tistic. Cei doi muzicieni au susţi-
nut recitaluri împreună pe această
scenă şi pe 26 februarie a.c., ca şi
în urmă cu două seri.

***
Programul concertului cuprin-

de o lucrare a compozitorului Sa-
bin Pautza interpretată în primă
audiţie, „Divertismentul nr. 2 pen-
tru orchestră”, urmată de Dublul
concert în Re minor pentru vioa-
ră, pian şi orchestră, de Felix Men-
delssohn-Bartholdy, şi de „Dansuri
simfonice” pentru orchestră mare,
op. 45, de Serghei Rahmaninov. Un
bilet costă 15 lei (8 lei pentru elevi,
studenţi, pensionari).
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Douã zile pentru relevarea unor
mari provocãri este prea puþin.
Douã zile este timpul pe care îl
petrece Francois Hollande în Chi-
na, 25 ºi 26 aprilie, pentru o vizitã
de stat al cãrui obiectiv de fond se
poate rezuma în trei verbe: a nor-
maliza, a reasigura ºi a revigora.
Nici unul dintre ele ales întâmplã-

tor. De aproape 50 de ani, Parisul
ºi Beijingul întreþin un mit: cel al
unei relaþii excepþionale ºi privile-
giate. Acest mit este nãscut la 27
ianuarie 1964, ziua în care Franþa
generalului De Gaulle a fost primul
mare stat occidental ce a recunos-
cut Republica Popularã Chinezã.
Cu Nicolas Sarkozy relaþia a fost

puþin mai complicatã. Încã de la
prima sa vizitã la Beijing, în noiem-
brie 2007, fostul preºedinte a pus
bazele unei diplomaþii prin care ru-
pea sprijinul aproape necondiþionat
afiºat de Jacques Chirac faþã de
China. În 2008, de pildã, Franþa a
ridicat vocea împotriva represiunii
chineze în Tibet, dupã care Beijin-
gul, începând cu 2010, ºi-a expri-
mat rezervele faþã de intervenþia
occidentalã, ºi în principal france-
zã, în Libia lui Muammar Gaddafi.
Cu aceastã moºtenire, Hollande a
aterizat la Beijing ieri, însoþit de cea
mai numeroasã delegaþie de la so-
sirea sa la Palatul Elysee: 8 miniºtri,
60 de oameni de afaceri, douã per-
sonalitãþi politice angajate în dialo-
gul franco-chinez - fostul premier
Jean Pierre Raffarin, preºedintele
Forumului comitetului Franþa-Chi-
na, ºi primarul oraºului Lille, Mar-
tine Aubry, numitã de Laurent Fa-
bius reprezentantã specialã a Mi-
nisterului Afacerilor Externe pen-
tru relaþia cu China. Autoritãþile
chineze n-au amintiri prea liniºti-
toare despre stânga francezã ºi nu
au uitat o scrisoare din ianuarie
2004, cu ocazia vizitei la Adunarea
Naþionalã a preºedintelui Hu Jintao,
în care i se atrãgea atenþia acestuia

asupra „perpetuãrii pedepsei cu
moartea” în China. În acea perioa-
dã, Hollande era prim-secretar al
Partidului Socialist ºi scrisoarea în
discuþie îl avea drept autor pe Jean
Marc Ayrault, devenit preºedinte al
grupului socialist din Adunarea
Naþionalã ºi în prezent premier.
Fireºte, interesele Franþei sunt
momentan de naturã strict econo-
micã. ªi Francois Hollande nu do-
reºte altceva decât sã convingã
Beijingul de atractivitatea þãrii sale,
aºa cum a fãcut-o în India, în pri-
ma sa vizitã în Asia, la 14 ºi 15
februarie a.c.. Teoretic, nu se ur-
mãreºte altceva decât relansarea
exporturilor, mai ales cã deficitul
comercial al Franþei cu China a
atins un nivel record, de 26 miliar-
de euro. Pentru a se îndeplini acest
obiectiv, Franþa de astãzi pune ac-
cept pe sprijinirea întreprinderilor
mici ºi mijlocii, care sunt forþa eco-
nomicã în Germania. De maxim
interes este ºi întâlnirea lui Hollan-
de cu noul preºedinte chinez, Xi
Jinping. Dar în anturajul ºefului de
stat francez se recunoaºte „rata-
rea primei faze de dezvoltare a
Chinei”. Din acest punct de vede-
re, prezenþa firmelor germane este
mult mai bine consolidatã.

Francois Hollande în China, primii paºiFrancois Hollande în China, primii paºiFrancois Hollande în China, primii paºiFrancois Hollande în China, primii paºiFrancois Hollande în China, primii paºi

Coreea de Sud a propus,
ieri, Coreei de Nord, negocieri
cu privire la complexul indus-
trial intercoreean de la Kae-
song, în care accesul sud-
coreenilor a fost interzis de
cãtre Phenian la 3 aprilie, ºi a
ameninþat-o cu o „acþiune
gravã” în caz de refuz. „Noi
propunem oficial reuniuni
între cele douã guverne”, a
declarat o purtãtoare de
cuvânt a Ministerului Reunifi-
cãrii, Kim Hyung-seok,
adãugând cã Phenianul are
termen sã rãspundã pânã
astãzi. „În cazul în care
Coreea de Nord refuzã aceste
negocieri, vom fi nevoiþi sã
decidem în legãturã cu o
acþiune gravã”, în termen de

Seulul propune negocieri  cu
privire la complexul Kaesong

Ministerul bulgar de Interne a in-
terceptat ilegal telefoanele tuturor mi-
niºtrilor din guvernul premierului
Boiko Borisov, a declarat ieri fostul
ministru al Agriculturii din acest ca-
binet, Miroslav Naidenov. Aflat în
studioul bTV, Naidenov l-a acuzat pe
fostul ministru de Interne, Þvetan
Þvetanov, cã ºi-a urmãrit colegii din
Executiv, cu scopul de a obþine in-
formaþii prin care sã-i facã depen-
denþi. „Toþi, fãrã nici o excepþie, în-
tregul guvern a fost ascultat”, a spus
Naidenov, adãugând cã majoritatea
miniºtrilor ºtiau cã telefoanele lor
sunt ascultate. În opinia lui Naide-
nov, fostul premier Boiko Borisov nu
avea nici o idee despre activitatea ile-
galã a ministrului. Ex-ministrul agri-

Bulgaria: Toþi membrii
fostului guvern au fost vizaþi

de interceptãri ilegale24 de ore, a adãugat ea.
Phenianul a interzis sud-
coreenilor accesul în complex,
situat pe teritoriul sãu, la
aproximativ zece kilometri de
frontierã ºi a retras cei aproxi-
mativ 53.000 de salariaþi nord-
coreeni, într-un context de
tensiuni puternice în peninsu-
lã. Ultimatumul sud-coreean ar
putea indica faptul cã Seulul
este pregãtit sã îi retragã
definitiv sau cel puþin pe
termen lung pe cei aproxima-
tiv 850 de angajaþi ai sãi de la
Kaesong , în mare parte cadre
care conduc cele 123 de
întreprinderi sud-coreene
prezente în complex. Doar
176 dintre ei se aflã, în
prezent, în complex.

culturii, care în prezent este inculpat
într-un dosar de corupþie, l-a îndem-
nat pe Þvetanov sã se retragã din
campania electoralã pentru alegerile
parlamentare din 12 mai. În urma
dezvãluirilor fãcute la postul de te-
leviziune menþionat, Naidenov a fost
citat ieri de Parchet pentru a fi au-
diat ca martor în dosarul intercep-
tãrilor în care sunt inculpaþi patru
înalþi funcþionari ai poliþiei. Parche-
tul de la Sofia a confirmat, sãptã-
mâna trecutã, cã Ministerul de In-
terne a efectuat interceptãri telefo-
nice ilegale în timpul guvernului pre-
mierului Boiko Borisov însã, potri-
vit procurorilor, de vinã nu este fos-
tul ministru de Interne, ci patru înalþi
funcþionari din minister.

Liderul democrat Marian Lupu (foto) a fost
demis, ieri, din funcþia de preºedinte al Parla-
mentului Republicii Moldova, cu votul a 76 de
deputaþi, în urma unei propuneri a opoziþiei co-
muniste. Hotãrârea a fost susþinutã ºi de Parti-
dul Liberal Democrat (PLDM), al fostului pre-
mier Vlad Filat, care îi sugerase anterior lui
Lupu, prin vocea liderului Valeriu Streleþ, sã
demisioneze. „Sã vã gândiþi la o eventualã de-
misie, pentru a nu mai trece prin acest exerci-
þiu ºi, în contextul respectiv, poate am reuºi sã
creãm o majoritate parlamentarã în niºte con-
diþii care vor fi mult mai echitabile. De multe
ori aþi vorbit cã trebuie sã dãm dovadã de curaj
ºi bãrbãþie. Acum, circumstanþele sunt dintre
cele mai bune ºi aþi putea da dovadã de acea
bãrbãþie. Am vrea sã vã propunem sã vã gândiþi
la o eventualã demisie”, a declarat Streleþ. În
replicã, Marian Lupu a declarat cã nu îºi va da
demisia. „Nu o sã vã ofer aceastã plãcere. Vo-
taþi cu PCRM (n.r. - comuniºtii). Ãsta va fi actul

de bãrbãþie ºi curaj”, a rãspuns Lupu. „Din acest
moment s-a creat o situaþie foarte periculoasã,
pentru cã Parlamentul nu mai este funcþional.
În aceste condiþii, colegii nici nu s-au gândit ce
fac. Au dat dovadã de lipsã totalã de profe-
sionalism ºi sunt sigur cã comuniºtii au ju-
cat”, a declarat Lupu în cadrul unei confe-
rinþe de presã, potrivit Agerpres. El a expli-
cat cã, potrivit legislaþiei, dupã demiterea
din funcþia de preºedinte, Parlamentul nu
mai poate activa, deoarece nimeni altcine-
va nu are împuterniciri sã conducã ºedin-
þele ºi sã semneze legi. Potrivit lui Lupu,
toate legile care vor fi votate de Parlament
vor fi ilegale. Scandalul din Parlament are
loc în contextul în care Republica Moldo-
va are premier interimar, dupã demiterea
lui Vlad Filat prin moþiune de cenzurã, iar
Curtea Constituþionalã a decis, luni, cã li-
derul PLDM, Vlad Filat, nu mai poate can-
dida la funcþia de premier, iar în presã se

vehiculeazã cã aceastã hotãrâre a fost adoptatã
cu implicarea deputatului din Partidul Demo-
crat (n.r. - condus de Lupu) Vlad Plahotniuc,
care este considerat un rival al lui Filat.

Republica Moldova: Lupu, demis din funcþia de preºedinte al Parlamentului

Peste 6 milioane de ºomeri
în Spania

Numãrul ºomerilor din Spania
a depãºit, pentru prima datã,
nivelul de 6 milioane persoane,
27,16% din populaþia activã
fiind afectatã de ºomaj în primul
trimestru al acestui an, conform
Sondajului privind Populaþia
Activã (EPA), publicat ieri,
informeazã agenþia EFE. Peste
237.400 persoane au rãmas fãrã
un loc de muncã în primele trei
luni ale anului, numãrul ºomeri-
lor ajungând astfel la 6.202.700
persoane. Numãrul persoanelor
ocupate era, în primul trimestru,
de 16.634.700 persoane, în
scãdere cu 322.300 persoane.
Rata de ocupare era de 59,68%.
Numãrul celor care ºi-au pierdut
locul de muncã de peste un an
totaliza 2.901.100 persoane, cu
111.200 persoane mai mult decât
în ultimul trimestru din 2012.
Conform EPA, numãrul ºomeri-
lor a crescut cu 563.200 persoa-
ne într-un an, în timp ce numãrul
persoanelor ocupate a scãzut cu
798.500.

Bilanþul prãbuºirii unei
clãdiri din Bangladesh
a ajuns la 200 de morþi

Cel puþin 200 de persoane au
fost ucise ºi alte o mie au fost
rãnite miercuri în Bangladesh, în
urma prãbuºirii unui imobil de
opt etaje care adãpostea mai
multe ateliere de confecþii la
periferia capitalei, Dacca,
conform unui bilanþ revizuit în
creºtere ieri. Premierul Sheikh
Hasina a anunþat o zi de doliu
naþional ieri, ca omagiu pentru
victimele acestui accident.
Conform ministrului de Interne,
Muhiuddin Khan, acest imobil
era o construcþie ilegalã. „Bilan-
þul este de-acum de 200 de
morþi”, a spus pentru AFP
Masud Hossain, precizând cã mii
de persoane, unele fluturând
fotografii ale rudelor, se aflau la
locul tragediei în aºteptarea unor
veºti despre persoanele care sunt
în continuare date dispãrute.

Bosnia: 35 de persoane
rãnite, inclusiv poliþiºti,
ºi 62 de fani arestaþi

Treizeci ºi cinci de persoane
au fost rãnite, între care ºi ºapte
poliþiºti, în confruntãri între
suporterii sârbi ºi cei musulmani
ai echipelor Borac Banja Luka ºi
Zeljeznicar Sarajevo, au anunþat,
ieri, autoritãþile locale. Inciden-
tele au izbucnit dupã ce vehicule
în care se aflau peste 100 de
suporteri ai formaþiei Zeljeznicar
Sarajevo ºi ai echipei Borac
Banja Luka s-au intersectat pe o
stradã în apropiere de localitatea
Donji Vakuf. „Am primit 35 de
rãniþi. Trei rãniþi grav au fost
transportaþi la un spital din
Sarajevo, iar trei au fost spitali-
zaþi aici”, a declarat un medic
de la spitalul din Travnik, Sifet
Mrkonja. O sursã din cadrul
Poliþiei a declarat pentru AFP,
sub acoperirea anonimatului, cã
62 de suporteri au fost arestaþi
miercuri searã ºi au petrecut
noaptea în detenþie provizorie.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publi-
ce Dolj - Administraþia  Finanþelor Publice a
Municipiului Craiova organizeazã licitaþii pu-
blice în condiþiile precizate de O.G. nr. 92/2003
rep. privind Codul de procedurã fiscalã cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul
A.F.P.M. - Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, cam. 206  pentru debitorii: 1. CLUBUL SPOR-
TIV SCOALA DE FOTBAL GICA POPESCU
Craiova, Calea Bucuresti, nr. 191, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 10430170 in data de
13.05.2013, ora 11.00, pentru vanzarea bunuri-
lor: autoutilitara Dacia Logan Van, nr inmatri-
culare DJ-08-SGP, an fabricatie 2007, pret por-
nire licitatie 5.130 lei; statie de dedurizare Os-
monics – Autotrol – 440, pret pornire licitatie
665 lei; calculator Ktech+monitor, pret pornire
licitatie 98 lei; autocar MAN-IRIZAR 18370, nr.
inmatriculare DJ-07-NGG, an fabricatie 1993,
pret pornire licitatie 17.665 lei; aparat ultrasu-
nete si laser BTL2000, pret pornire licitatie 2.295
lei. Amplasare: sediul societatii. 2. CAMERA DE
COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI DOLJ,
Craiova, str. Brestei, nr. 21, jud. Dolj, cod iden-
tificare fiscala 4552423 in data de 13.05.2013,
ora 14.00, pentru vanzarea proprietatii imobili-
are situata in Craiova, Cl. Severinului, nr. 23,
compusa din; centru expozitional transfronta-
lier (regim de inaltime P+E, Sc=2016 mp,
Sd=2520 mp), spatii de expunere exterioara
(Sc=264 mp, Sd=264 mp), amenajare teren si
retea subterana transport energie electrica, pret
pornire licitatie 2.101.515 lei, precum si a urma-
toarelor bunuri: autoturism RENAULT tip KC/
KCE7/KANGOO, nr. inmatriculare DJ-10-CCI,
pret pornire licitatie 7.850 lei, autoturism RO-
VER, tip J/LH/ROVER75, nr inmatriculare DJ-
06-CCI, prêt pornire licitatie 13.200 lei. Anul de
fabricatie 2005. Amplasare: sediul societatii. 3.
SC SAINT GIORGIO KATERING SRL Craio-
va, str. Aries, nr. 7, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 14755581, in data de 14.05.2013, ora
11.00, pentru vanzarea bunurilor: autoutilitara
Peugeot tip Partner, nr. inmatriculare DJ-20-
ATN, an fabricatie 2004, pret pornire licitatie
3.850 lei; cuptor gastronomic Rational, pret
pornire licitatie 11.970 lei; dulap inox(suport
cuptor gastronomic), pret pornire licitatie 1.640
lei.Amplasare: sediul societatii. 4. SC NOVA
INVEST SRL, Craiova, str. Fratii Golesti, nr. 2,
bl. M18C, sc. 1, ap. 17, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 4178575 in data de 14.05.2013, ora
14.00, pentru vanzarea terenului extravilan ara-
bil in suprafata de 5500 mp, tarlaua 108, parce-
la A9, nr cadastral 49, CF 38 Almaj, sat Behar-
ca, jud. Dolj, pret pornire licitatie 68.900 lei, pro-
prietatea SC POLIURETAN  INVEST SRL ipo-
tecat in favoarea A.F.P.M. – Craiova. 5. FUN-
DATIA PENTRU TINERET DOLJ Craiova, Cl
Severinului, nr. 1, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 4332177 in data de 15.05.2013, ora 11.00,
pentru vanzarea terenului intravilan situat in

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Craiova, Cl Severinului, nr. 1 (in partea de est a
Casei Stiintei si Tehnicii cu iesire la str Maria
Tanase), CF14258, nr cad 9573/3, supf. 399 mp,
pret pornire licitatie 137.950 lei. Terenul este
liber de constructii. 6. SC ROFIR SRL - com.
Pielesti, Aleea II Cl. Bucuresti, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 19202310 in data de
15.05.2013, ora 14.00, pentru vanzarea bunuri-
lor: freza (copiator) Ylmaz, 1 cap mobil, 2 dis-
pozitive de prindere pret pornire licitatie 580
lei; slefuitor cu banda abraziva pentru slefuit
metale pret pornire licitatie 1.200 lei; polizor un-
ghiular DAG125SE pret pornire licitatie 105 lei.
Amplasare: sediul societatii. Preþurile nu includ
TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta A.F.P.M-Craiova înainte de datele sta-
bilite pentru vânzare, mentionate mai sus. Invi-
tãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunurilor
sã se prezinte la termenele de vânzare, la locul
fixat în acest scop ºi sã depunã cu cel puþin o
zi înainte de data licitaþiei urmãtoarele docu-
mente: oferta  de cumpãrare;dovada plaþii ta-
xei de participare sau a constituirii garanþiei sub
forma scrisorii de garanþie bancarã,taxa de par-
ticipare reprezintã 10% din preþul de pornire a
licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO32TREZ 291.50.67XXX005065, cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria A.F.P.M.-Craio-
va; împuternicirea persoanei care-l reprezintã
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naþi-
onalitate românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de ORC; pentru persoa-
nele juridice strãine, actul de înmatriculare tra-
dus in limba românã; pentru persoanele fizice
strãine, copie de pe paºaport; pentru persoa-
nele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; dovada emisã de organele fiscale cã nu
au obligaþii fiscale restante faþã de acestea (Con-
siliul Local ºi Administraþia Financiarã în raza
cãrora se aflã domiciliul sau sediul ofertantu-
lui), urmând sã se prezinte la datele stabilite
pentru vânzare si la locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat  poate
introduce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cunoºtiinþã, în conformitate
cu prevederile art. 172-173 din OG nr. 92/2003,
republicatã cu modificãrile si completãrile ulte-
rioare. Licitaþia începe de la cel mai mare preþ
din ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire la licitaþie, iar
in caz contrar va începe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decât preþul de pornire. Taxa de par-
ticipare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitaþie, celui care a refuzat înche-
ierea procesului-verbal de adjudecare, precum
ºi adjudecatarului care nu a platit preþul. Potivit
dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003, rep, cu modificarile si completarile ulte-

rioare, cand urmeaza sa se ia masuri de exe-
cutare silita, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informatii suplimentare va
puteþi adresa A.F.P.M.-Craiova, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
REGIA Autonomã de Transport RA pentru SC
Tiplexim SRL anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj pentru proiectul “Modernizare ºi
dotarea halei industriale pentru realizarea ca-
roseriei ºi asamblarea finalã a tramvaiului
modernizat”, propus a fi amplasat în Craiova,
blv. Dacia, nr. 3, Dolj. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, str. P. Rareº, nr. 1în zilele
de luni pânã vineri, între orele 9.00-14.00, pre-
cum si la adresã de internet: www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 30.04.2013.
SC ROMCIM IMPEX SRL CU SEDIUL ÎN BÃI-
LEªTI, STR. EROILOR, NR. 75-75A, JUD.
DOLJ, SOLICITÃM AVIZ DE GOSPODÃRIREA
APELOR PENTRU BALASTIERA SITUATÃ ÎN
LOCALITATEA CIUPERCENII VECHI, JUD.
DOLJ, TEREN ALBIE MINORÃ A FLUVIULUI
DUNÃREA, ÎNTRE KM 784+200 ªI 784+000.
PERSOANELE INTERESATE POT OBÞINE IN-
FORMAÞII LA SEDIUL SOCIETÃÞII ªI LA PRI-
MÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT.
ADMINISTRATORUL societãþii Electroputere
VFU SA, cu sediul în Craiova, Str. Calea Bucu-
reºti, Nr. 80, Clãdirea C9, Et. 3, Jud. Dolj, în
temeiul Legii 31/1990 ºi Statutul societãþii, con-
voacã la sediul societãþii Adunarea Generalã
ordinarã a Acþionarilor pentru data de
27.05.2013, ora 10.00, având ca ordine de zi
aprobarea Situaþiilor financiare anuale. În ca-
zul neîndeplinirii cvorumului prevãzut de lege,
a doua ºedinþã va avea loc în data de
28.05.2013.
Titular municipiul Calafat – reprez. ec. GUÞÃ MIR-
CEA MARINEL – PRIMAR anunþã publicul inte-
resat asupra declanºãrii etapei de încadrare cf.
HG 1076/2004 privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe, în vederea
obþinerii avizului de mediu pentru PUZ: Schim-
bare de destinaþie din zona de locuinþe (din ca-
tegoria vile,case de vacanþã), zona verde: parc,
agrement, sport, protecþie/suprafeþe împãdurite
– în zona construcþii ºi amenajãri aferente echi-
pãrii tehnico-edilitar, localitatea CALAFAT nr. 24,
jud. Dolj. Prima versiune a planului poate fi con-
sultatã la sediul- A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1 de L-J între orele 9-14 ºi V
între orele 9-11.30. Publicul interesat poate trans-
mite, în scris, comentarii ºi sugestii, ( în termen
15 zile calendaristice de la data publicãrii), la
A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1,
e-mail apmdj.anpm.ro în zilele de luni – joi, între
orele 9-14 ºi vineri între orele 9-11.30.
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CERERI SERVICIU

Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de ma-
teriale de construcþii, caut
loc de muncã în aceste
domenii. Telefon: 0351/
802.028.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mo-
bilã veche lemn ma-
siv.  Telefon: 0745/
602.422.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie. Te-
lefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croi-
torie la comandã anga-
jeazã modelieri cu ex-
perienþã. Telefon: 0760/
652.522.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA or-
ganizeazã cursuri: Teh-
nician Topo Cadastru,
Asfaltator, Constructor
drumuri ºi poduri, For-
mator, Inspector resur-
se umane, Asistent re-
laþii publice ºi comuni-
care, Contabil, Agent
comercial, Mãcelar,
Peisagist-floricultor,
Manager Proiect, Audi-
tor în domeniul calitã-
þii, Expert achiziþii pu-
blice, plata în rate. Stra-
da “Sãrarilor” nr. 31 (in-
cinta COMAT DOLJ).
Telefon: 0251/432.266;
0743/108.821.

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

PRESTÃRI SERVICII
Confecþionãm rame ºi stupi.
Telefon: 0728/571.069.

RAIKKO ROOF VINDE ÞI-
GLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP. MON-
TÃM ÞIGLÃ METALICÃ
TIP LINDAB, JGHEABURI
ªI BURLANE REPARAÞII
ACOPERIªURI + PLA-
CÃRI POLISTIREN, DUL-
GHERIE. OFERIM CERTI-
FICAT DE GARANÞIE,
PREÞ AVANTAJOS. EXE-
CUTÃM ORICE FEL DE
LUCRÃRI LA CASE. DIS-
COUNT 10%.TELEFON:
0740/519.461; 0762/
014.352.
EXECUTÃM dulgherii, înve-
litor toate tipurile de tablã, cu-
rãþãm jgheaburi ºi reparãm.
Telefon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
2 semidecomandate,
Ciufulici, Telefon: 0766/
520.626.
Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.

Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000
euro, negociabil. Telefon:
0722/431.895; 0767/
761.131.
3 - 4 CAMERE
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.
Vând apartament 3 ca-
mere, Slatina, zona ACR,
parter, cu toate dotãrile,
preþ negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lân-
gã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã + teren 1329
mp, comuna Malu Mic,
în spatele ºcolii. Tele-
fon: 0764/049.616.

Anunþul tãu!
Titular municipiul Calafat – reprez. ec. GUÞÃ
MIRCEA MARINEL – PRIMAR anunþã publicul
interesat asupra declanºãrii etapei de încadra-
re cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluã-
rii de mediu pentru planuri ºi programe, în ve-
derea obþinerii avizului de mediu pentru PUZ:
SCHIMBARE DE DESTINAÞIE DIN ZONA CON-
STRUCÞII DE LOCUINÞE DIN CATEGORIA
VILE, CASE DE VACANÞÃ, ZONA VERDE:
PARC, AGREMENT, SPORT, PROTECÞIE/SU-
PRAFEÞE ÎMPÃDURITE ÎN ZONA INDUSTIA-
LÃ, CU MODIFICAREA LIMITEI INTRAVILANU-
LUI EXISTENT, localitatea CALAFAT nr. 24, jud.
Dolj. Prima versiune a planului poate fi consul-
tatã la sediul- A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1 de L-J între orele 9-14 ºi V între
orele 9-11.30. Publicul interesat poate transmi-
te, în scris, comentarii ºi sugestii, ( în termen
15 zile calendaristice de la data publicãrii), la
A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1,
e-mail apmdj.anpm.ro în zilele de luni – joi, în-
tre orele 9-14 ºi vineri între orele 9-11.30.
Titular municipiul Calafat – reprez. ec. GUÞÃ MIR-
CEA MARINEL – PRIMAR anunþã publicul inte-
resat asupra declanºãrii etapei de încadrare cf.
HG 1076/2004 privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe, în vederea
obþinerii avizului de mediu pentru PUZ: SCHIM-
BARE DE DESTINAÞIE DIN  LOCUINÞE ªI DO-
TÃRI ÎN ZONA INDUSTRIALÃ PENTRU PARC
ENERGETIC FOTOVOLTAIC, localitatea CALA-
FAT nr. 24, jud. Dolj. Prima versiune a planului
poate fi consultatã la sediul- A.P.M. Dolj, judeþul
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 de L-J între orele 9-14
ºi V între orele 9-11.30. Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii ºi sugestii, ( în
termen 15 zile calendaristice de la data publicã-
rii), la A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, e-mail apmdj.anpm.ro în zilele de luni – joi,
între orele 9-14 ºi vineri între orele 9-11.30.
CONVOCARE Administratorul Unic al S.C. ME-
CONF S.A. convoacã în ziua de 28.05.2013,
ora 16, Adunarea Generalã Ordinarã a Acþiona-
rilor societãþii la sediul acesteia din b-dul 1 Mai
nr. 86, localitatea Craiova. Ordinea de zi va fi
urmãtoarea: 1. Aprobarea raportului de gestiu-
ne al administratorului unic pentru anul 2012;
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pri-
vind certificarea bilanþului contabil ºi a contu-
lui de profit ºi pierdere pentru anul 2012; 3.
Aprobarea bilanþului contabil ºi a contului de
profit ºi pierdere pentru anul 2012; 4. Aproba-
rea bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru anul
2013; 5. Aprobarea preþurilor de vânzare pen-
tru apartamentele ce s-au vândut în anul 2012
activul Cãmin nefamiliºti; 6. Aprobarea listei
mjloacelor fixe ºi a materialelor fixe ºi a materi-
alelor ce se caseazã ºi a celor care se vând în
anul 2013; 7. Diverse. În cazul neîntrunirii cvo-
rumului legal, Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor va avea loc în ziua de 29.05.2013
ora 16.00 la aceeaºi adresã.
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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

Vând sau schimb casã
parter + etaj comuna Ple-
niþa, pretabil firmã cu apar-
tament Craiova sau Bucu-
reºti. Ofer diferenþa. Tele-
fon: 0741/178.132.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
curte 38 ari, în Þigleºti,
Valea Stanciului. Telefon:
0721/502.003.
Vând proprietate Câr-
cea-Viaduct, locaþie de-
osebitã. Telefon: 0721/
995.405.

Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp, pomi, în
Livezi, com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti. 4300
m2, pomi fructiferi, viþã-de-vie.
Telefon: 0768/710.866.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, pivni-
þã teren 1300 mp utilitãþi
schimb cu 2 apartamen-
te. Telefon: 0761/824.947.

Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie soli-
dã, zonã centralã, Agro-
nomie, 6 camere, 2 bãi,
bucãtãrie, teren 462 m2,
garaj. Telefon: 0726/
275.943.
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 re-
paraþii casã+anexe. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
809.765.
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele învecinate sau
vând. Telefon: 0763/
616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora, “Belvedere”, îm-
prejmuit, lângã pãdure,
toate utilitãþile instalate.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND teren agricol coma-
sat. Relaþii telefon:  0728/
048.066.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
99.55.94.
Vând Volkswagen Golf
VI culoare alb, an fabri-
caþie 2010, km 10.000,
preþ 8.500 euro. Telefon:
0744/391.195; 0351/
429.196.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Telefon:
0767/116.092.
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VÂNZÃRI DIVERSE
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
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
Giudo copii, cearceaf me-
dicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând mobilier apartament:
dormitor (pat matrimonial,
douã noptiere, ºifonier trei
uºi, comodã, oglindã),
douã camere tineret, 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 faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.

Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoa-
re portocaliu, preþ foarte
bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider cla-
sa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale
pentru suspensii dublurã
la Mercedes 190D, de
epocã. Telefon: 0251/
598.518.
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balan-
þã Berkel, cuier pom, apa-
rat telefon-fax. Telefon:
0746/660.001.
Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiuve-
tã cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând set 16 piese pentru
gãtit etajat, economic, 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, comu-
na Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Mer-
cedes 190D, 1966. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzã-
tor încãlzire la gaze sau bu-
telie, arzãtoare gaze sobã,
reductor tub oxigen. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlãrie
fetru nr. 55 nouã – 60 lei;
telefon fix cu numere – 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã pei-
saj pãdure. Preþ 25-40 lei.
Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.

Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Cara-
van, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi 2
oglinzi exterioare, 1 interi-
or pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon: 0767/
517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã, ci-
lindru de cupru cu þeavã
ºi butoi galvanizat pentru
þuicã. Telefon: 0749/
536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3 canate lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.

Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne –
cãrbuni, stare bunã. Te-
lefon: 0770/682.710;
0351/464.044.

Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

APM Dolj ºi Consiliul Judeþean Dolj anun-
þã publicul interesat asupra luãrii deciziei de
emitere a avizului de mediu pentru Planul
Urbanistic Zonal Staþie Transfer Deºeuri,
oraº Filiaºi, T114-Parcela 74/2, judeþul Dolj.

Documentaþia care a stat la baza emiterii de-
ciziei de emitere a avizului de mediu se gãsesc
pe site-ul APM Dolj (http://apmdj.anpm.ro)
ºi la sediul din str. Petru Rareº nr. 1, Craiova,
judeþul Dolj, precum ºi pe site-ul Consiliului
Judeþean Dolj (www.cjdolj.ro) ºi la sediul Con-
siliului Judeþean Dolj din str. Unirii nr. 19,
Craiova.
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa 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 mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr polizor mic  pen-
tru ascuþit lucruri fine, poa-
te sã fie ºi cu motor de
maºinã de spãlat. Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr convenabil bate-
rie maºinã 12V x 55 AH,
ROMBAT sau MONBAT.
Telefon: 0722/382.970.
Cumpãr tablou mare pes-
te 1,5 m, CAR CU BOI
sau altul mai mare ºi mai
frumos. Telefon: 0766/
304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mãsu-
þã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sã-
bii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costuri-
le întreþinerii. Telefon:
0760/428.582.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.

Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apar-
tament decomandat,
Brazda lui Novac. Telefon:
0762/267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer con-
diþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

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

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin din
comuna Maglavit sã sune
la 0721/995.405 pentru
recuperare teren agricol.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Primãria Sopot, comuna
Sopot, strada Principalã,
nr. 419, judeþul Dolj, tele-
fon/fax: 0251/453.102, e-
mail: sopot@cjdolj.ro, în
calitate de autoritate con-
tractantã, anunþã: Organi-
zarea licitaþiei publice pri-
vind concesionarea ser-
viciilor de întreþinere ºi fo-
losinþa izlazului din comu-
na Sopot în suprafaþã de
347 ha. Clarificãri ºi caie-
tul de sarcini se pot obþine
de la sediul Primãriei So-
pot, judeþul Dolj, zilnic în-
tre orele 8.00-16.00.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon: 0764/
292.916.
Pierdut legitimatie trans-
port urban persoana cu
handicap pe numele
Cioroianu Vasilica.Se
declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Sunt alãturi de îndure-
rata Coca la plecarea
într-o alta lume a prete-
nului meu din copilãrie
VENUS CIOCÂLTEU.
Odihneascã-se în pace!
Gabriel Bratu
COMEMORÃRI

Comemorãm 2 ani de
când soþul meu col (r)
BÃLUÞÃ CORNELIU
ne-a pãrãsit, plecând la
fiul nostru CLAUDIU
plecat prea devreme în
urmã cu 5 ani. Dumne-
zeu sã-i odihneascã în
pace! Adriana
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Cupa României se câºtigã la PolivalentãCupa României se câºtigã la PolivalentãCupa României se câºtigã la PolivalentãCupa României se câºtigã la PolivalentãCupa României se câºtigã la Polivalentã
Turneele Final Four la volei sunt gãzduite în acest week-end

de Craiova, care nu are însã echipe implicate

Continuã goana federaþiilor pen-
tru organizarea de competiþii im-
portante în Sala Polivalentã din
Craiova. Dacã Federaþia Românã
de Handbal a avut deja parte de
turnee de calificare ale echipelor
masculine ºi feminine de tineret
organizate în Bãnie, iar Federaþia
Românã de Baschet intenþioneazã
sã gãzduiascã în Polivalentã o com-
petiþie de nivel mondial anul viitor,
voleiul ºi-a rezervat în acest week-
end la Craiova turneele Final Four
pentru decernarea Cupei României
atât la masculin, cât ºi la feminin.
Din pãcate, echipele Craiovei nu
s-au calificat în fazele finale, însã
meciurile se anunþã oricum spec-
taculoase. Astfel, semifinalele mas-
culine sunt programate astãzi, de
la ora 16, respectiv ora 18, impli-
cate fiind echipele Tomis Constan-
þa, proaspãta câºtigãtoare a titlului
naþional, Remat Zalãu, ocupanta
locului 3 ºi deþinãtoarea trofeului,
Unirea Dej, ocupanta locului 5 ºi
formaþia care a eliminat Universi-

tatea Craiova, ºi Dinamo Bucu-
reºti, consideratã out-sider în acest
Final Four. Finala se va disputa
mâine, de la ora 14. „Craiovenii
vor avea ce vedea la salã, fiindcã
va fi un regal voleibalistic, deºi, din
pãcate, noi nu avem reprezentan-
te. Favoritã este Tomis Constan-
þa, iar noi, cei de la Universitatea
Craiova, avem interesul ca Dejul
sau Dinamo sã nu câºtige, fiindcã
ne-ar lua locul în Cupa CEV, a doua
competiþie europeanã, urmând sã
participãm în aceste condiþii în
Cupa Challange” a spus antreno-
rul vicecampioanei României, Dã-
nuþ Pascu. Fostul jucãtor al Cra-
iovei, Sergiu Stancu, vine în Bãnie
din postura de deþinãtor al titlului
cu Tomis. „Cupa este o competi-
þie ceva mai specialã, în care ori-
când pot sã aparã surprize. Dar eu
sunt convins cã dacã vom avea o
evoluþie normalã. Nu cred cã în
acest moment mai conteazã pen-
tru noi valoarea adversarului din
semifinalã. Important este ca noi

sã ne facem jocul nostru obiºnuit
ºi sã uitãm meciul mai slab pe care
l-am fãcut la Craiova împotriva
Universitãþii la ultima partidã a fi-
nalei campionatului”, a declarat
Stancu. Competiþia femininã de-
mareazã mâine, cu meciuri de la
orele 16 ºi 18, finala urmând sã se
dispute duminicã, de la ora 14.
Sunt angrenate primele 4 echipe
clasate la finalul campionatului,
respectiv campioana ªtiinþa Bacãu,
vicecampioana Dinamo Bucureºti,
Tomis Constanþa ºi CSM Bucu-
reºti. Tragerea la sorþi pentru sta-
bilirea semifinalelor a avut loc asea-
rã. Biletele costã 5 lei pentru o zi
de meciuri, iar copiii sub 14 ani
pot intra gratis.

Craiova are patru
jucãtori convocaþi
la naþionalã

Dupã parcursul foarte bun din
campionatul recent încheiat, în

care a devenit vicecampioana Ro-
mâniei, Universitatea Craiova are
la lotul naþional nu mai puþin de
patru jucãtori: Laurenþiu Vânãto-
ru, Mihai Dumitrache, ªtefan Ro-
manescu ºi Dan Borota. Practic,
din echipa de bazã a lui dan Pas-
cu doar Nicuºor Ghionea ºi Teo-
dor Milotin nu sunt convocaþi.
Pentru naþionala României ur-
meazã meciurile din primul tur
preliminar de calificare la Cam-

pionatul Mondial, cu Belgia, Aus-
tria ºi Irlanda de Nord, progra-
mat în perioada 23 – 26 mai, în
Belgia. Reunirea “tricolorilor” va
avea loc la Piatra Neamþ, pe data
de 6 mai. În Moldova, elevii lui
Dan Gavril, Mircea Abraham ºi
Ovidiu Macarie vor efectua un
stagiu de 7 zile, dupã care vor
urma patru partide amicale cu
Moldova (2) ºi Ungaria (2), toa-
te la Chiajna.

Faza judeþeanã a Cupei României ºi-a disputat sfer-
turile de finalã, în care liderul Ligii a IV-a ºi principala
favoritã din play-off, Dunãrea Calafat, a fost elimina-
tã de Recolta Ostroveni, care s-a impus cu 1-0 pe te-
ren propriu. Rivala Calafatului în lupta la promovare,
AS Podari, nu a întâmpinat nicio problemã la Segarcea
unde s-a impus cu 6-1 în faþa gazdei Progresul. Aceas-
ta a deschis scorul dupã numai cinci minute, însã la
pauzã a fost egal, fiindcã Niþã a marcat pentru oaspeþi.
Elevii lui Victor Naicu au forþat în partea secundã ºi s-
au calificat fãrã emoþii în semifinale, dupã ce ce ºi-au
trecut în cont cinci goluri ºi trei bare. Au punctat:
Dumitraºcu, Niþã, Cruºoveanu, Pârvan ºi Mitroi. Pen-
tru Podari au evoluat: Al. Barbu – Stoian, Sodoleanu,
Istudor, Mateiþã – Drãgan, Crângoiu, Þenovici, C.
Pârvan – Niþã, Dumitraºcu. Au intrat: Telea, Boroi-
ban, Mitroi ºi Cruºoveanu. În semifinale a acces ºi
CS Iºalniþa, care s-a rãzbunat pe CSO Filiaºi pentru

Poliþiºtii au gãsit, ieri, la
verificãrile de la sediul social al
clubului Sportul Studenþesc,
documente din care reiese cã
salariile fotbaliºtilor au fost
plãtite, deºi aceºtia nu ºi-au mai

Cupa României, faza judeþeanã

Podariul face set la Segarcea, Calafatul – out din sferturi
„subtilizarea” locului în play-off cu un succes con-
cludent, 5-1. Într-un alt meci din sferturi, FC Leam-
na a trecut acasã de Amaradia Melineºti cu 4-1.

Vasile ªiman, suspectat de înºelãciune ºi fals
primit drepturile salariale din
ianuarie. Actele respective au
fost falsificate de conducerea
clubului, pentru ca jucãtorii sã
nu poatã fi declaraþi liberi de
contract de cãtre instanþele

sportive, pentru
neplata drepturi-
lor salariale.
Totodatã,
fotbaliºtii de la
Sportul Studen-
þesc s-au plâns
cã Vasile ªiman
i-a înºelat
atunci când au
semnat con-
tractele cu
clubul. Aceºtia
susþin cã au

fost puºi de patronul clubului
Sportul Studenþesc sã semneze
contracte în alb, asigurându-i
cã perioada în care se vor afla
sub contract nu va depãºi doi
ani. La finalul perioadei, când
au vrut sã plece la alte echipe,
fotbaliºtii au aflat cã în acte
erau trecute perioade mult mai
lungi, de pânã la cinci ani. De
asemenea, Sportul Studenþesc
nu a mai plãtit impozitele pe
ultimii cinci ani, prejudiciul
fiind estimat la 1,6 milioane de
euro. Vasile ªiman ºi adminis-
tratorul clubului, Elena Claudia
Iordãchescu, sunt suspectaþi de
înºelãciune, fals material în
înscrisuri oficiale ºi fals sub
semnãturã privatã.

Astãzi

Ceahlãul – „U” Cluj – ora 19 (Digisport 1)

Rapid – CS Turnu Severin – ora 21.30 (Digisport 1)

Sâmbãtã

Petrolul – Viitorul – ora 19 (Digisport 1)

FC Vaslui – Astra Giurgiu – ora 21 (Digisport 1)

Duminicã

Dinamo – Gaz Metan – ora 14 (Antena 1, Dolcesport 1)

CFR Cluj – Steaua – ora 20.30 (Digisport 1)

Luni

Pandurii – Gloria Bistriþa – ora 19 (Dolcesport 1)

Oþelul – Concordia – ora 19 (Digisport 1)

CSMS Iaºi – FC Braºov – ora 21.30 (Digisport 1)

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

Liga I - Etapa a 28-a

Patronul Sportului îºi plãtea jucãtorii doar pe hârtie
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Germania este noua putere a fotbalului
european. Spania a apus . La doar o zi după
umilinţa suferită de Barcelona pe terenul
lui Bayern Munchen (0-4) a venit rândul
celor de la Real Madrid să fie perpeliţi la
foc  mărunt de o altă maşină de fotbal
nemţeasc ă.

Jose Mourinho declara înaintea meciului
de la Dortmund că nu cunoaşte sentimente-
le de frică sau teamă, dar după duşul rece
primit pe legendarul „Westfallenstadion” teh-
nicianul portughez trebuie să fi rămas mă-
car cu ceva frisoane în perspectiva manşei
retur şi a calificării în finală.

Real Madrid a încercat să-şi impună la start
jocul de posesie aşa cum anticipa Jurgen
Klopp, tehnicianul Borussiei, numai că pen-
tru echipa lui Mourinho a fost mai greu cu
practica miercuri seara.

Borussia şi-a arătat colţii după doar şapte
minute. Reus a preluat un balon în propria
jumătate şi a rupt-o la fugă spre poarta ad-
versă, depăşindu-l în dribling pe Varane. Doar
finalizarea a lipsit pentru a avea deschiderea
scorului, intervenţia lui Diego Lopez salvând-
o pe Real.

Goalkeeperul spaniol avea să rămână însă
fără replică un minut mai târziu,  c ând
Schmelzer a centrat de pe stânga, iar Le-
wandowski, pierdut din marcaj de Pepe, îşi

Adrian Mutu a ajuns, miercuri
seară, la cota 10 în tricoul lui Ajac-
cio, după ce a reuşit să înscrie de
două ori, în deplasare, contra ce-
lor de la Saint Etienne, într-un meci
restanţă din cadrul etapei a XXXI-

Mutu, „dublă” fără vreun
beneficiu pentru Ajaccio

II-a din campionatul Fran-
ţei. Reuşitele românului au
fost însă inutile pentru cor-
sicani, care au cedat final-
mente cu 2-4.

Integralis t, Mutu a în-
scris prima dată în minutul
15, când a deschis şi sco-
rul, graţie unui şut deviat de
un fundaş al gazdelor.

Gabonezul Aubameyang a
restabilit egalitatea (23), iar
imediat după pauză (48, 50),
Bodmer şi Cohade au făcut

3-1. Mutu a recidivat în minutul 76,
dintr-un penalty, pentru ca apoi ace-
laşi Aubameyang (88) să închidă ta-
bela. La amfitrioni, proaspăt trium-
fători în Cupa Ligii, Bănel Nicoliţă a
rămas pe banca de rezerve.

Urmare a acestui rezultat, Ajac-
cio a rămas în zona minată a cla-
samentului, pe locul 15, cu 35 de
puncte, cu două mai mult decât
prima echipă aflată pe poziţie re-
trogradabilă, Sochaux. Ierarhia este
închisă de Brest şi Troyes, cu 29,
respectiv 28 de puncte. De cealal-
tă parte, St’Etienne, pe 4, cu 57 de
puncte, continuă să spere la un loc
de Liga Campionilor. Locul 3 e ul-
timul calificabil în Hexagon şi e
ocupat momentan de rivala de
moarte a „verzilor”, Lyon (59p),
formaţie pe care aceştia o vor în-
tâlni nu mai departe de duminică,
în deplasare.

Lider detaşat în Ligue 1 e
PSG (70p),  sec ondată de Mar-
seille (61p).

După Bayern – Barça 4-0, Germania a zdrobit Spania
şi în cealaltă semifinală a Ligii Campionilor

Lewandowski a făcut
prăpăd printre „galactici”

Atacanul polonez s-a distrat cu apărarea Realului,
înscriind toate cele patru goluri ale Borussiei

Borussia Dortmund – Real Madrid 4-1
Stadion: „Signal Iduna Park”, spectatori: 65.829.

Au marcat: Lewandowski 8, 50, 55, 66 pen. / Cr. Ronaldo 43.
Dortmund: Weidenfeller – Piszczek (Grosskreutz 83), Subotici, Hummels, Schmelzer – S. Bender,

Gundogan (Schieber 90+2) – Blaszczykowski (Kehl 82), Gotze, Reus – Lewandowski. Antrenor: Jurgen
Klopp. Rezerve neutilizate: Langerak – Santana, Leitner, Şahin.

Real: D. Lopez – Ramos, Varane, Pepe, Coentrao – Khedira, X. Alonso (Kaka 80) – Ozil, Modrici (Di
Maria 68), Cr. Ronaldo – Higuain (Benzema 68). Antrenor: Jose Mourinho. Rezerve neutilizate: Casillas –

Albiol, Nacho, Callejon.
Cartonaşe galbene: Lewandowski 70 / Khedira 54, Ozil 64, Ramos 90+2.

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).
Returul va avea loc în 30 aprilie.

începea recitalul de goluri cu o execuţie prin
alunecare. Madrilenii au replicat prin Cris-
tiano Ronaldo în minutul 24, şutul acestuia
din lovitură liberă fiind respins în lateral de
Weidenfeller.

După un duel în careul spaniol între Reus
şi Varane, la care gazdele au solicitat penalty
(s-a dovedit a nu fi), oaspeţii au restabilit
egalitatea prin Cristiano Ronaldo. Toată faza
a pornit de la o pasă greşită trimisă înapoi de
Hummels , mingea interceptată de Higuain
fiindu-i servită pe tavă portughezului.

În partea secundă cei de la Borussia au
fost de neoprit marcând de trei ori într-o ju-
mătate de repriză. „Poker” Lewandowski!
Două reluări din careu şi un penalty (obţinut
de Reus, după un contact cu Xabi Alonso)
au îngenunchiat Realul. Atacantul polonez,
într-o dispoziţie fenomenală, a fost aproape
să puncteze chiar a cincea oară, doar parade
lui Lopez împiedicând golul.

Real a avut două mari şanse de a limita
scorul în finalul meciului. Mai întâi Ronaldo
a trimis în Weidenfeller, pentru ca Varane să
trimită puţin pe lângă poartă în prelungirile
partidei. A fost al treilea joc între cele două
echipe în actuala ediţie a Ligii, după cele din
faza grupelor. Borussia s-a impus şi atunci
pe teren propriu, dar cu 2-1, pentru a remi-
za apoi la Madrid, 2-2.

Şi Lewa spre Bayern?
Unii susţin că da, alţii că nu

Omul momentului la Dortmund, Robert
Lewandowski ar putea părăsi şi el Borussia
pentru Bayern. Enrique Reyes, impresarul
spaniol al antrenorului munchenez Juup He-
ynckes, a dezvăluit într-un interviu acordat
postului Cadena Cope, că „Bayern are deja
semnătura lui Lewandowski. Îi va avea şi pe
el, şi pe Gotze (n.r. acesta a semnat marţi, în
schimbul sumei de 37 de milioane de euro)”.

Contrar celor afirmate mai sus, preşedinte-
le Borussiei Dortmund, Hans-Joachim Watzke,
a declarat pentru Sky News: „Vrem ca el să
rămână în continuare la noi. Vom renunţa
chiar la suma de transfer, care este mino-
ră şi în orice caz nu ne interesează”.

Valoarea de transfer a lui Lewandowski este
estimată la 20 de milioane de euro, iar jucăto-
rul a anunţat deja că nu îşi va prelungi con-
tractul, scandent în 2014. Moment când Bo-
russia îl va pierde gratis.

Altfel, presa germană l-a elogiat pe Robert
Lew andow ski
pentru cele patru
goluri marc ate
mierc uri seară.
„Patru goluri:

Lewandowski o doboară pe Real”, a titrat
cotidianul Bild, în timp ce Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung a notat că „prima manşă
a semifinalei s-a transformat într-un show
Lewandowski”.

Di Welt a subliniat că Lew andowski „a
scris istorie”, iar Tagesspiegel a adăugat:
„Robert Lewandowski a făcut totul pentru
ca în Liga Campionior finala să fie sută la
sută germană”.

Mourinho mai crede în calificare
Imediat după terminarea meciului de la

Dortmund, unde echipa sa a fost surclasată
de Borussia, Jose Mourinho a declarat că vic-
toria nemţilor e una meritată, precizând, toto-
dată, că echipa sa mai are şanse de calificare:
„A câştigat cea mai bună echipă de depar-
te, au fost mai puternici individual şi co-
lectiv. Nimic nu e imposibil pentru retur.
Eu cred că putem întoarce rezultatul. Nu
poţi să câştigi o competiţie fără să suferi”,
a afirmat tehnicianul portughez.

SPORT LA TV
ASTĂZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: Cea-

hlăul – „U” Cluj / 21:30 – FOTBAL
– Liga I: Rapid – Turnu Severin.

Digi Sport 2
11:00 – TENIS ATP – BRD Năstase

Ţiriac Trophy (Bucureşti): ziua a cincea / 19:00 –
TENIS WTA – Turneul de la Stuttgart (Germania).

Digi Sport 3
16:30 – JUDO – Campionatul European / 21:45 – BASCHET (M) –

Euroliga, sferturi de finală: Olympiakos – Anadolu Efes.
Dolce Sport 1

21:30 – FOTBAL – Camp. Franţei: Lille – Sochaux.
Dolce Sport 2

13:30 – TENIS ATP – Turneul de la Barcelona / 17:00 – FOTBAL –
Liga a II-a: Tg. Mureş – FC Maramureş / 19:00 – TENIS ATP – Turneul
de la Barcelona.

Eurosport
12:00, 15:00– SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a şaptea

/ 15:30 – RALIURI – Campionatul European: etapa întâi / 16:30, 19:30
– SNOOKER – CM de la Sheffield: ziua a şaptea / 20:00 – RALIURI –
Campionatul European: etapa întâi / 21:00 – SNOOKER – CM de la
Sheffield: ziua a şaptea.

Eurosport 2
12:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield: ziua a şaptea / 15:00 –

CICLISM – Turul Turciei: etapa a şasea / 16:30 – SNOOKER – CM de
la Sheffield: ziua a şaptea / 19:00 – FOTBAL – Liga secundă germană:
Ingolstadt – Braunschweig / 21:30 – FOTBAL – Camp.  Germaniei:
Furth – Hannover.


