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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Pe zi ce trece, Popescule, unii
stâlcesc limba română. M-apucă
groaza auzind reclama aia la TV şi
radio că nu ştiu care produs costă
“doi virgulă nouzeci şi nouă lei”.

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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Vi neri , la ora 12.00, l a Fil armoni ca
„Oltenia” din Craiova, a avut loc Con-
ferinţa Judeţeană de Alegeri  a PSD Dol j.
Di ntre cei 392 de delegaţi convocaţi la
Conferi nţă au semnat pentru prezenţă
370. Votul a fost deschis, l a preşedinţia
PSD Dolj fi ind doar un si ngur candidat,
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pentru următorii patru ani
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nadeputatul  Claudi u Manda.
Di n Biroul  Permanent Naţi-
onal al PSD la Conferi nţa Ju-
deţeană de Al egeri  a PSD
Dol j au partici pat vicepreşe-
di nţii : Ecaterina Andronescu, Nicol ae
Băni cioiu, Ion Călinoiu şi Paul  Stănescu.

Comuniştii erau...
mai expliciţi!

Conferinţa judeţeană a so-
cial-democraţilor doljeni, ţinu-
tă la Sala de spectacole a Fi-
larmonicii „Oltenia” din Craio-
va, n-a fost altceva decât un
kitsch. Când oricine are acces
la orice ierarhie  valorică, iar
valorile  înse le  sunt de finite
exclusiv după criteriul acces i-
bilităţii lor, drumul spre kitsch
e  des chis . Carieris mul e
kitsch, democraţia în devierile
ei patologice e terenul privile-
giat al kitschului.

Ostroveni, comuna
care se dezvoltă
pe zi ce trece
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Legea de înfiinþare a viitoarelor regiuni ar putea
fi adoptatã prin angajarea rãspunderii Guvernului,
în luna noiembrie, dupã ce va avea loc modificarea
Constituþiei, a declarat, ieri, vicepremierul Liviu
Dragnea (foto), într-o conferinþã de presã la Cluj.
„Nu este finalizatã analiza consiliului academic care

sã ne dea propunerea finalã privind regionaliza-
rea, cu care vom veni în faþa Guvernului ºi a opi-
niei publice. Existã o analizã extrem de serioasã,
care nu este finalizatã, nu pot sã ies cu un desen al
regiunilor câtã vreme nu este gata.  Pânã la modifi-
carea Constituþiei se va finaliza, undeva în varã,

iar dupã desenarea regiunilor vor urma dez-
bateri publice regionale. Pânã la finalul aces-
tui an, dupã modificarea Constituþiei, sfâr-
ºit de septembrie, început de octombrie,
vom veni cu proiectul de lege privind regio-
nalizarea. Se vor înfiinþa regiuni administra-
tive, se vor stabili structurile de conducere
pânã la 31 decembrie, pentru a prinde înain-
te de exerciþiul financiar 2014-2020 o struc-
turã administrativã stabilã”, a spus Drag-
nea. Potrivit acestuia, nu se poate „ieºi” cu
legea de înfiinþare a regiunilor pânã când nu
va fi modificatã Constituþia. „Dupã ce modi-
ficãm Constituþia ieºim cu legea de înfiinþa-
re a noilor regiuni, care va fi aprobatã în
Parlament, eu sper cã prin procedura anga-
jãrii rãspunderii. Asta înseamnã cã, la sfâr-
ºitul lunii noiembrie, cel mai târziu, regiunile

sã fie înfiinþate, adicã ºi forma lor ºi comunitatea
administrativ-teritorialã”, a adãugat vicepremierul.

Vicepreºedintele PDL Ioan Oltean a declarat, tot
ieri, într-o conferinþã de presã la Bistriþa, cã USL nu
are voinþã politicã sã adopte un act normativ care
vizeazã regionalizarea României, deºi are puterea
parlamentarã pentru a face acest lucru. „Personal,
cred cã actuala putere nu are voinþa politicã sã ad-
opte un act normativ care vizeazã o modificare de
fond a regimului administrativ, o lege care sã vizeze
o regionalizare a României. Suntem în prezenþa unor
dezbateri cu caracter teoretic, cu diverse idei care
mai de care mai nãstruºnice, dar nu suntem în pre-
zenþa unui act normativ concret, care sã ne spunã
care este conþinutul acestui act normativ. Vedem
doar lupta pentru acapararea capitalei de regiune ºi
nimic altceva. Personal, cred cã e un joc de gleznã al
actualei puteri ºi cã nu vom fi în mãsurã anul acesta
sã vedem actul normativ care vizeazã regionalizare.
Termenele pe care ei le-au anunþat pentru dezbate-
rea acestui act normativ au fost depãºite ºi le-au
prelungit ºi o fac în continuare, deci nu cred cã vor
avea voinþa politicã sã facã acest demers politic ºi
administrativ”, a spus Oltean.
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Mâine, Ponta participã
la mitingul electoral
al socialiºtilor bulgari

Premierul Victor Ponta participã,
mâine, la Ruse, la mitingul electoral
organizat de socialiºtii bulgari, liderul
PSD urmând sã susþinã ºi o conferinþã
de presã comunã cu Serghei Staniºev,
preºedinte PES, ºi Plamen Oresharski,
candidatul la funcþia de premier al
Bulgariei. De la ora 17.30, premierul
Ponta urmeazã sã participe la mitingul
electoral din piaþa centralã a oraºului
Ruse. Informaþiile în acest sens au fost
transmise de PSD. În Bulgaria au loc
alegeri legislative anticipate în 12 mai.
Cãlin Nistor, propus
de ministrul Justiþiei
procuror ºef adjunct al DNA

Ministrul Justiþiei, Robert
Cazanciuc, a trimis, ieri, Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM),
propunerea de numire a lui Cãlin
Nistor în funcþia de procuror ºef
adjunct al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA). Procurorul
Nistor este ºeful interimar al DNA din
11 martie, fiind delegat pentru ºase
luni. „La formularea propunerii a fost
avut în vedere faptul cã domnul
procuror Cãlin Nistor a lucrat
neîntrerupt în cadrul DNA începând
din anul 2006, dobândind o experien-
þã semnificativã atât în ceea ce
priveºte urmãrirea penalã, cât ºi
activitatea managerialã. Având în
vedere calitatea actualã, de procuror
ºef al DNA, domnul Cãlin Nistor
cunoaºte  problematica  acestei
structuri, astfel încât numirea sa în
funcþie ar fi de naturã sã asigure ºi
continuitatea în activitatea Direcþiei
Naþionale Anticorupþie”, se aratã
într-un comunicat de presã al
Ministerului Justiþiei. Premierul
Victor Ponta spunea, la începutul
lunii aprilie, cã i-a propus lui Cãlin
Nistor sã ocupe postul de adjunct al
ºefului DNA, dar acesta a refuzat.

Preºedintele Traian Bãsescu a
trimis, ieri, Curþii Constituþionale,
o sesizare de neconstituþionalitate
privind Legea pentru modificarea
ºi completarea Statutului deputaþi-
lor ºi senatorilor, a precizat
Administraþia prezidenþialã într-un
comunicat. „(...) interpretarea
prevederilor conþinute de legea
transmisã spre promulgare, în
sensul cã Parlamentul, prin
Camerele sale, precum ºi Comisia
parlamentarã care are în competen-
þã analizarea situaþiilor privind
imunitatea, examineazã sub
aspectul motivelor concrete, legale
ºi temeinice cererea de reþinere,
arestare sau percheziþie a unui
deputat sau senator ori cererea de
începere a urmãririi penale a unui
membru al Guvernului care are ºi
calitatea de deputat sau senator,
contravin principiului separaþiei
puterilor în stat, prevãzut de

Preºedintele sesizeazã Curtea
Constituþionalã cu privire
la Statutul parlamentarilor

Tribunalul Bucureºti a admis, ieri,
propunerea procurorilor DNA de ares-
tare preventivã pentru 29 de zile a
primarului din Râmnicu Vâlcea, libe-
ralul Emilian Frâncu, în dosarul în care
este cercetat pentru luare de mitã,
decizia putând fi contestatã la Cur-
tea de Apel Bucureºti. Edilul a fost
reþinut joi noapte, dupã ce a fost prins
în flagrant când primea 50.000 de lei
de la administratorul unei firme cãre-
ia îi încredinþase un contract de
200.000 de euro pentru lucrãri de ame-
najare a unor spaþii publice. În luna
ianuarie, primarul Emilian Frâncu i-ar
fi cerut administratorului firmei, de-
nunþãtor în cauzã, un procent de 10%
din valoarea contractului. Dupã fina-
lizarea lucrãrilor menþionate în con-
tractul de prestãri de servicii ºi plata
unei prime tranºe din banii datoraþi
de Primãrie, la 22 aprilie, Emilian Frân-
cu i-ar fi pretins administratorului fir-
mei, printr-un intermediar, suma de

P r i m a r u l  d i n  R â m n i c u
V â l c e a ,  a r e s t a t  p r e v e n t i v

pen t ru  29  de  z i l e
Articolul 1 Alin. (4) din Constituþia
României, republicatã, întrucât o
asemenea atribuþie este cu totul
strãinã statutului juridic constitu-
þional, rolului ºi funcþiilor celor
douã Camere ale Parlamentului ºi
conduce la încãlcarea rolului
puterii judecãtoreºti”, se precizea-
zã în sesizarea ºefului statului.
„Prin obligativitatea stipulãrii în
cerere sau în sesizare a motivelor
concrete, legale ºi temeinice
pentru care se justificã o anumitã
mãsurã (n.r. – de reþinere,
arestare sau percheziþie a
senatorului sau deputatului) sau
începerea urmãririi penale se
poate naºte convingerea cã
Parlamentul, prin Camera compe-
tentã, ar urma sã judece faptele
penale imputate unui deputat
sau senator, ori unui membru al
Guvernului. (...)”, mai precizeazã
Traian Bãsescu în sesizare.

50.000 de lei. În schimbul banilor ce-
ruþi, Frâncu trebuia sã semneze do-
cumentele care condiþionau efectua-
rea plãþii celei de-a doua tranºe cãtre
firma denunþãtorului, în contul prestã-
rii de servicii al cãror beneficiar era
Primãria Râmnicu Vâlcea, susþin pro-
curorii DNA. Primarul i-ar mai fi cerut
administratorului firmei suma de
40.000 de lei, „disimulatã într-un con-
tract de sponsorizare”, ºi dupã plata
ultimei tranºe pentru prestarea servi-
ciilor. Joi, conform înþelegerii, admi-
nistratorul firmei i-a remis lui Frâncu,
prin intermediar, suma de 50.000 de
lei, primarul fiind prins în flagrant.
Edilul a fost dus la audieri la DNA
Bucureºti, dupã ce, timp de aproxi-
mativ cinci ore, a fost interogat de
cãtre anchetatori în sediul Primãriei,
alãturi de un angajat al instituþiei ºi
de directoarea unei televiziuni loca-
le, în al cãrei sediu ar fi fost organizat
flagrantul, au precizat sursele citate.

Preºedintele Traian Bãsescu a
precizat asearã, într-o declaraþie sus-
þinutã la Palatul Cotroceni, referin-
du-se la situaþia economicã a Româ-
niei din prezent, cã „nava e la cheu,
în port sigur” ºi a mulþumit pentru cã
s-a ajuns aici Guvernelor Boc, Un-
gureanu ºi Ponta. Pornind de la mo-
mentul 2010, „când România era într-
o situaþie extrem de dificilã, aproape
cã nu ne mai puteam împrumuta pe
pieþele internaþionale, pentru a ne
acoperi cheltuielile de funcþionare ale
statului ºi obligaþiile sociale, pensii
ºi ajutoare sociale, dobânzile la care
ne împrumutam erau extrem de ridi-
cate, mult peste 8-9%, la credite pe
termen scurt” ºi eram „în situaþia în
care treceam printr-o reducere brus-
cã a investiþiilor strãine ºi remiterile
românilor care lucrau în afara þãrii se
reduseserã aproape la jumãtate.
ªomajul era 7,3%”, ºeful statului a
ajuns la datele publicate de Eurostat

(n.r. – oficiul de statisticã al UE) în
urmã cu câteva zile, care aratã o si-
tuaþie complet diferitã. „Este foarte
important cã România are o datorie
publicã de 37,8% din PIB, deficit de
2,9%. Saltul de la -9% la -2,9% la de-
ficit este enorm, nu existã nici o þarã
care sã fi reuºit asta în UE. (...) Sacri-
ficul e unul pe care puþine naþiuni
din Europa l-au fãcut. Nu sunt multe
þãri care sã fi avut o astfel de reduce-
re de deficit menþinând un nivel al
datoriei absolut rezonabil, sub 60%,
cât permit criteriile de la Maastricht.
(…) Acest lucru se datoreazã în pri-
mul rând sacrificiilor pe care cetãþe-
nii români le-au acceptat. Cred cã
nava e la cheu, în port sigur, proble-
ma este ce urmeazã”. Dar, înainte de
a vorbi despre ce urmeazã, Bãsescu
a dorit sã mulþumeascã „public Gu-
vernului Boc, Guvernului Ungurea-
nu, Guvernului Ponta pentru faptul
cã azi am ajuns aici. Încerc sã dau

fiecãrui guvern ce e al lui. Guvernul
Boc are marele merit cã a pus intere-
sul naþional deasupra celui politic.
Practic ºi-a sacrificat voturile pentru
a restabili ehilibrele macro, pentru a
da ºanse la reluarea dezvoltãrii. Mul-
þumesc ºi Guvernului Ungu-
reanu cã nu a afectat parcur-
sul de recuperare a dezechili-
brelor ºi acelaºi lucru e vala-
bil ºi pentru Guvernul Ponta.
Mi-a fost teamã, aceasta a
fost perioada care mi-a dat o
oarecare încredere cã se poa-
te coabita cu guvernul, cã Gu-
vernul Ponta ar fi putut sã ia
mãsuri populiste excesive,
care sã strice din nou echili-
bre, la alegerile din iarnã (n.r.
– alegerile parlamentare). Nu
a fãcut-o ºi de aceea consi-
der cã ºi-a adus o contribuþie
la atingerea rezultatelor de azi.
Am ajuns la stadiul la care nu

ne mai batem pentru supravieþuire,
ci trebuie sã reluãm bãtãlia pentru
creºtere economicã durabilã, prin gã-
sirea unui optim între dezvoltarea ba-
zatã pe investiþii ºi dezvoltarea sti-
mulatã de consum”.

Bãsescu: Mulþumesc Guvernelor Boc, Ungureanu, Ponta
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Conferinţa judeţeană a social-
democraţilor doljeni, ţinută la Sala
de spectacole a Filarmonicii „Ol-
tenia” din Craiova, n-a fost altce-
va decât un kitsch. Când oricine
are acces la orice ierarhie valori-
că, iar valorile însele sunt definite
exclusiv după criteriul accesibili-
tăţii lor, drumul spre kitsch e des-
chis. Carierismul e kitsch, demo-
craţia în devierile ei patologice e
terenul privilegiat al kitschului. Să
contemplăm puţin imaginea alătu-
rată, cu „prezidiul”, pentru a reali-
za parţial ceea ce s-a întâmplat ieri
la Sala de spectacole a Filarmoni-
cii „Oltenia”. Mai mulţi oameni,

MIRCEA CANŢĂR

Comuniştii erau... mai expliciţi!
pretins serioşi, au venit „de la cen-
tru” sau din zona limitrofă, repre-
zentând „politic” regiunea („gigan-
ţii” Ion Călinoiu de la Gorj şi Paul
Stănescu de la Olt), ca să-l insta-
leze ca preşedinte al PSD Dolj pe
deputatul Claudiu Manda. Cum
s-a ajuns la această soluţie politică
insolită nimeni n-a explicat cu co-
erenţă şi argumentele de rigoare.
Şi era vorba de o conferinţă jude-
ţeană a social-democraţilor doljeni.
De ce deputatul Claudiu Manda, de
pildă, şi nu... deputatul Florentin
Gust, cunoscut pentru „fidelitatea”
sa faţă de partid, dar prezent pe
scenă. De ce nu „diafana” Daniela

Tarniţă, doar consilier judeţean, cu
abonament de linie, „inimoasă” –
frumos cuvânt – şi atât. Florea
Voinea, deputat sau senator de
Dolj, că tot un drac e, alt sinegu-
rist din tinereţe, prezent la mică
distanţă de gânditorul Călin Ion,
reşapat, părea bântuit de nostal-
gia... altor prezidii. O, tempora! Un
discurs de-al său, mecanizat, ar fi
putut înviora sala, mai ales că uni-
cul candidat la funcţia de preşe-
dinte al PSD Dolj regreta absenţa
marelui spirit... Marian Vanghelie.
Şi dacă din 392 de delegaţi pre-
zenţi în sală, 370 au votat la vede-
re „pentru”, dilema este următoa-

rea: nu putea veni de la Bucureşti
doar Nicolae Bănicioiu, actual-
mente vicepreşedinte naţional al
PSD şi ministrul Tineretului şi
Sportului, fost contracandidat al
lui Claudiu Manda la preşedin-
ţia TSD, cu ani în urmă, pentru
a-l instala în funcţie? Din spirit
de economie. Aşa cum a procedat
Emil Bobu în decembrie 1987,
când l-a instalat, în sala Teatrului
Naţional din Craiova, ca prim se-
cretar al Doljului, pe universitarul
Ion Traian Ştefănescu. O speran-
ţă a comuniştilor. Îşi imaginează
cineva că vorbea mai prost Emil
Bobu decât... Cosmin Enea de la
liberali, care a venit să tămâieze cu
salutul lui olog, la limita suportabi-
lităţii, evenimentul cu pricina? Care
a fost „plusul” de democraţie ieri,
de pildă? În 1987, şi mulţi din fo-
tografia alăturată îşi amintesc, că
n-or fi loviţi de amnezie, funcţio-
na la nivelul gloatei de naivi princi-
piul „pupă-mă-n cur sau te stri-
vesc”. Şi era destulă efervescenţă
în rândul comuniştilor delegaţi la
conferinţa lor judeţeană, supuşi
unei presiuni psihice determinate
de consecinţele „vânătorii de la
Perişor”. Unii au mârâit în batistă,
alţii au avut abordări autocritice,
şi-au pus cenuşă în cap cum se
spune, dar oricum n-au tăcut. Dar
acum, în „democraţie”, cel puţin
câteva întrebări de duzină, pentru
desluşirea lucrurilor, să nu creadă
lumea că a fost vorba de o conju-
raţie, meritau puse acolo, fie şi de
ochii lumii. Istoria, spunea Jean
Francois Revel, este rearanjare şi

triere, aşadar cenzură. Istoria idei-
lor nu se sustrage acestor teze. De-
spre sfaturile morale emfatice şi ri-
dicole care s-au făcut auzite, nepu-
tând fi interpretate decât în cheia
kitsch, nici un comentariu. Lui Ion
Prioteasa, altminteri demisionar, i s-
a oferit, conform noului statut, func-
ţia de vicepreşedinte, iar rudimenta-
rul Ion Călin a fost  promovat pre-
şedinte executiv.  A nu vorbi de ar-
dente jocuri de culise e o prostie.
Toată geneza evenimentului de ieri e
cu neputinţă să nu aibă repercusiuni
asupra stângii doljene. A celor cu
reflexe de stânga. Care au votat,
de-a lungul anilor, de c ele mai
multe ori dintr-o c onvingere
nestrămutată, ce n-ar fi trebuit tră-
dată. Nicolae P. Romanescu, „pri-
marul luminat” al Craiovei,  de la
începutul sec olului trecut, cer-
tându-se c u c onsilier ii locali, se
spune că ar f i rostit pe peronul
gării niş te vorbe nemuritoare:
„Craiova? Oraşul tâmpiţilor so-
lemni”. A plecat la Paris, de unde
n-a mai venit.  Tâmpiţii solemni
sunt c ei c are duc  mâna la cap,
se concentrează,  îş i elaborează
prostia, „o c locesc”, o rafinează
înainte de a-i da drumul. Au re-
nunţat să mai fie spontani. Prostia
lor e gândită, e chiar foarte gândi-
tă. Personal, nu cred că Nicolae P.
Romanescu a avut deplină drep-
tate ş i ne încurc ă şi Dumitru Dră-
ghicescu, şi Petre Pandrea şi mulţi
alţi înţelepţi care au avut referiri
la psihicul oltenilor. Dar des tule
năstruşnic ii cotidiene ne determi-
nă să reflec tăm.

Conferinţa Judeţeană de Alegeri
a PSD Dolj a avut loc la Filarmo-
nica „Oltenia” din Craiova, invita-
ţii de la Bucureşti fiind fostul mi-
nistrul al Educaţiei Naţionale, Eca-
terina Andronescu, şi ministrul Ti-
neretului şi Sportului, Nicolae Bă-
nicioiu. Printre social-democraţii
doljeni care au luat cuvântul s-a
aflat preşedintele Camerei Deputa-
ţilor, Valeriu Zgonea, şi primarul
Craiovei, preşedintele PSD Craio-
va, Lia Olguţa Vasilescu. Toţi vor-
bitorii au transmis mesaje de uni-
tate şi continuitate, Valeriu Zgonea
spunând despre candidatul la pre-
şedinţie, deputatul Claudiu Manda,
că este un produs sută la sută al
PSD Dolj. „Nu venim cu un om
împrumutat, din afara partidului.
Claudiu Manda este un produs sută
la sută al organizaţiei PSD Dolj,

PSD Dolj şi-a ales conducerea
pentru următorii patru ani

Vineri, la ora 12.00, la Filarmonica „Oltenia” din Craiova, a avut loc
Conferinţa Judeţeană de Alegeri a PSD Dolj. Dintre cei 392 de delegaţi
convocaţi la Conferinţă au semnat pentru prezenţă 370. Votul a fost
deschis, la preşedinţia PSD Dolj fiind doar un singur candidat, deputatul
Claudiu Manda. Din Biroul Permanent Naţional al PSD la Conferinţa
Judeţeană de Alegeri a PSD Dolj au participat vicepreşedinţii: Ecaterina
Andronescu, Nicolae Bănicioiu, Ion Călinoiu şi Paul Stănescu.

crescut de dumneavoastră prima-
rii, şi care a învăţat foarte multe
de la dumneavoastră”, a declarat
Valeriu Zgonea.
„Personal nu îmi place
că cei din Ardeal fac legea
la Congresele PSD”

Votul delegaţilor la Conferinţa
Judeţeană de Alegeri a PSD Dolj a
fost unul deschis, ţinând cont că
la funcţia de preşedinte a fost un
singur candidat. După ce cei 370
de delegaţi l-au votat în unanimita-
te pe Claudiu Manda pentru a ocu-
pa funcţia de preşedinte, pentru un
mandat de patru ani, acesta le-a
mulţumit şi le-a transmis celor pre-
zenţi că au votat pentru continui-
tate şi unitate: „Vă mulţumesc pen-
tru încrederea acordată şi sper să
nu vă dezamăgesc. Sper să ne ve-

dem la şedinţele următoare şi să ne
putem privi în ochi, şi să vă gân-
diţi că votul acordat astăzi a fost
pentru continuitate, pentru o echi-
pă unită în care toţi avem loc, în
care performanţa va fi premiată,
fiind una dintre rezoluţiile adoptate
în Conferinţa Judeţeană de Alegeri.
Să nu cultivăm relaţii tensionate şi
să le transmite colegilor din ţară că
suntem olteni adevăraţi şi că tre-
buie să asculte mai bine strofele
cântecului «M-a făcut mama ol-
tean», pentru că aşa vor decurge
de acum înainte lucrurile la PSD
Dolj. E timpul ca cei din Regiunea
Oltenia să îşi dea mâna şi să vor-
bească cu o singură voce de acum
înainte, pentru că mie personal nu
îmi place că cei din Ardeal fac le-
gea pe la Congresele PSD”.
63% din membrii vechiului
BPJ al PSD Dolj se regăsesc
şi în noua formulă

Din cei 19 membrii ai vechiului
Birou Permanent Judeţean al PSD
Dolj, în actuala componenţă se re-
găsesc 12, adica 63%, acesta fi-
ind un semnal de continuitate şi

unitate al organizaţiei. De aseme-
nea, în Biroul Permanent Judeţean
al PSD Dolj se regăsesc 10 tineri
şi 4 femei. Noua formulă de con-
ducere a PSD Dolj, în urma Con-
ferinţei Judeţene de Alegeri, este
următoarea: preşedinte – Clau-
diu Manda; preşedinte executiv
– Ion Călin; secretar – Floren-
tin Tudor; trezorier – Alin Go-
lumbeanu; vicepreşedinţi: Ion
Prioteasa, Cristi Iovan, Olguţa
Vasilescu, Daniela Tarniţă, Ni-

colae Vrapcea, Mihai Fifor, Flo-
rin Stancu, Alin Mitrică, Florea
Voinea, Florentin Gust, Valeriu
Zgonea, Ovidiu Flori-primar
Işalniţa, Nicu Tabacu-primar
Vârvor, Valerică Pupăză-primar
Cârcea, Lidia Zavelea-primar
Negoi, Georgică Bercea, Radu
Preda, Sorin Răducan, Cosmin
Vasile, Alina Tănăsescu, Mihail
Neaţu şi Marinel Catalina-pri-
mar Calopăr.

     MARIN TURCITU
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Comisarul Mircea Daniel Marin,
de 55 de ani, ofiþer de poliþie judi-
ciarã în cadrul Biroului Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Periculoase
(BAESP) de la IPJ Dolj, a fost re-
þinut pe 11 martie a.c. pentru co-
miterea infracþiunilor de luare de
mitã ºi trafic de influenþã, dupã ce
a fost prins în flagrant de lucrãto-
rii Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj, pe „Calea Bucureºti” din
Craiova, cu o unitate de calculator
în braþe pe care o primise drept
ºpagã. Potrivit procurorilor DNA
– Serviciul Teritorial Craiova, care
au coordonat cercetãrile în dosar,
„în cursul lunii februarie 2013,
inculpatul Marin Mircea Daniel a
pretins de la un denunþãtor o uni-
tate centralã de calculator, în va-
loare de 2.500 lei, pentru ca în
schimb sã propunã o soluþie favo-
rabilã în dosarul penal în care îl
cerceteazã pe denunþãtor pentru o
infracþiune la legea armelor ºi
muniþiilor ºi pentru a interveni la
procurorul de caz de la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova,

La nivelul BAESP a fost efec-
tuatã o analizã a informaþiilor
deþinute, în urma cãreia a rezul-
tat faptul cã pe raza judeþului
Dolj existã persoane care deþin
ilegal arme de tir cu aer com-
primat, pe care nu le-au decla-
rat organelor de poliþie în terme-
nul stabilit de lege, sãvârºind
astfel infracþiunea de „deþinerea

Pentru cã tocmai s-au confrun-
tat cu douã tentative de înºelãciu-
ne prin distragerea atenþiei, comi-
se de grupuri de persoane de etnie
romã în special ºi pentru cã de
obicei, în perioada sãrbãtorilor,
creºte numãrul acestor fapte, re-
prezentanþii IPJ Dolj au lansat o
campanie de informare a opiniei pu-
blice cu privire la modul de opera-
re folosit de infractori. Potrivit oa-
menilor legii, victimele, în special
persoane vârstnice din mediul ru-
ral, sunt contactate la domiciliu de
grupuri alcãtuite din 4 – 6 persoa-
ne, din care fac parte cu prepon-
derenþã femei, care utilizeazã pen-
tru deplasare, de regulã, autoturis-

Ofiþerul Mircea Daniel Marin de la Biroul
Arme, Explozivi ºi Substanþe Periculoase (BA-
ESP) din cadrul IPJ Dolj, a fost condamnat de
magistraþii Curþii de Apel Craiova la 3 ani de
închisoare cu suspendare pe durata unui termen
de încercare de 7 ani. Sentinþa a fost pronunþa-
tã pe 24 aprilie a.c., procesul încheindu-se repe-
de întrucât ofiþerul a recunoscut faptele reþinu-
te în sarcina sa – luare de mitã ºi trafic de influ-

enþã – ºi a cerut sã beneficieze de prevederile
legale privind reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
din data de 31 martie a.c., au încetat raporturile
de muncã ale acestuia cu IPJ Dolj. Mircea Da-
niel Marin a fost prins în flagrant cu o unitate
de calculator primitã drept ºpagã, a fost reþinut
pe 11 martie a.c., ºi eliberat pe 19 martie a.c.
Acum nu are voie sã pãrãseascã þara.

astfel încât, în respectivul dosar,
sã se aplice o sancþiune adminis-
trativã ºi sã se dispunã restituirea
armei cãtre denunþãtor”. Denun-
þãtorul a depus plângere la Antico-
rupþie împotriva ofiþerului, iar pe
12 martie a.c., magistraþii Curþii de
Apel Craiova au dispus arestarea
preventivã pe 29 de zile a bãrbatu-
lui. Acesta a fãcut recurs, iar Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie i-a
admis recursul, pe 19 martie a.c.,
înlocuindu-i arestarea preventivã
cu obligarea de a nu pãrãsi þara.

Pe 31 martie i-au încetat
raporturile de muncã cu IPJ Dolj

Pe 1 aprilie a.c. a fost înregis-
trat la Curtea de Apel Craiova do-
sarul în care ofiþerul a fost trimis
în judecatã pentru luare de mitã
ºi trafic de influenþã. Chiar de la
primul termen, pe 16 aprilie, Mir-
cea Daniel Marin a recunoscut în
faþa instanþei comiterea faptelor ºi
a cerut sã fie judecat în baza pre-
vederilor art. 320 Cod de proce-
durã penalã vizând reducerea cu

o treime a limitelor de pedeapsã,
astfel cã instanþa a snunþat cã sen-
tinþa rãmâne în pronunþare. ªi s-
a pronunþat miercuri, 24 aprilie
a.c. Comisarul a fost gãsit vino-
vat de ambele fapte, a fost con-
damnat la 3 ani de închisoare pen-
tru luare de mitã ºi la 2 ani de în-
chisoare pentru trafic de influen-
þã, pedepsele fiind contopite în cea
mai mare, respectiv 3 ani de în-
chisoare, fiindu-i interzis, în plus,
ºi dreptul de a exercita profesia
de poliþist. Instanþa a dispus sus-
pendarea executãrii sub suprave-
ghere a pedepsei rezultante de 3
ani închisoare aplicatã inculpatu-
lui Mircea Daniel Marin, pe dura-
ta termenului de încercare de 7
ani. În aceastã perioadã bãrbatul
este obligat sã respecte o serie de
obligaþii, între care: sã se prezinte
la judecãtorul desemnat cu supra-
vegherea de la Tribunalul Dolj la
datele fixate de acesta; sã anunþe
în prealabil orice schimbare de
domiciliu, reºedinþã sau locuinþã,
ºi orice deplasare ce depãºeºte 8

zile, precum ºi întoarcerea; sã
comunice ºi sã justifice schimba-
rea locului de muncã ºi sã comu-
nice informaþii de naturã a putea
fi controlate mijloacele sale de
existenþã. În plus, în aceeaºi sen-
tinþã, instanþa a menþinut faþã de
bãrbat mãsura obligãrii de a nu
pãrãsi þara, dispunând ca o copie
a sentinþei sã se comunice incul-
patului, secþiei de poliþie în a cã-
rei razã teritorialã locuieºte, jan-
darmeriei, poliþiei comunitare, or-
ganelor competente sã elibereze
paºaportul, organelor de frontie-
rã, precum ºi altor instituþii, în
vederea asigurãrii respectãrii obli-
gaþiilor care îi revin. Magistraþii
au luat act cã unitatea de calcula-
tor, în valoare de 2462,71 lei a

fost restituitã martorului denun-
þãtor ºi l-au obligat pe inculpat la
plata cheltuielilor judiciare cãtre
stat în cuantum de 5.100 lei.

Încã de când a fost trimis în
judecatã, bãrbatul a pãrãsit rân-
durile poliþiºtilor doljeni. „Pot sã
vã confirm cã din data de 31 mar-
tie 2013 au încetat raporturile de
muncã ale persoanei în cauzã cu
unitatea, respectiv, Inspectoratul
de Poliþie al Judeþului Dolj”, a de-
clarat comisar-ºef Adrian Cã-
praru, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Sentinþa nu este definitivã, ast-
fel cã poate fi atacatã atât de in-
culpat cât ºi de procurorii DNA
Craiova cu recurs la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

Poliþiºtii din cadrul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj, sub coordona-
rea specialiºtilor de la Biroul Arme, Ex-
plozivi, Substanþe Periculoase (BAESP),
au organizat, ieri, o acþiune pentru depis-
tarea persoanelor care deþin arme în mod

sau portul de armã neletalã din
categoria celor supuse autorizã-
rii, fãrã drept”, faptã prevãzutã
de art. 134 din Legea nr. 295/
2004, republicatã, privind regi-
mul armelor ºi muniþiilor.

Anterior apariþiei acestei legi,
regimul procurãrii acestor arme
era unul foarte permisiv, în sen-
sul cã, în baza actului de identi-

tate, orice persoanã majorã pu-
tea achiziþiona astfel de arme ne-
existând obligativitatea înregistrã-
rii acestora la organele de poliþie.
O datã cu intrarea în vigoare a
Legii nr. 295/2004 legiuitorul a
acordat personelor aflate în si-
tuaþia arãtatã mai sus, un termen
de doi ani pentru declararea aces-
tor arme la organele de poliþie ºi
intrarea lor în legalitate. Cu toate
acestea o parte dintre persoanele
în cauzã nu au fãcut acest lucru
deþinând în continuare armele cu
încãlcarea prevederilor legale.

“Cu ocazia acþiunii de astãzi
(n.r.-ieri) au fost efectuate 32 de
controale punctuale, în urma cã-
rora au fost constatate 12 in-
fracþiuni de deþinerea sau portul
de armã neletalã din categoria
celor supuse autorizãrii, fãrã
drept, fiind ridicate în vederea
confiscãrii 12 arme de tir cu aer
comprimat pe care deþinãtorii nu
le declaraserã”, a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
comisar ºef Adrian Cãpraru.

ilegal, la acþiune luând parte 25 de poli-
þiºti de la formaþiunile de ordine publicã
ºi investigaþii criminale. Oamenii legii au
confiscat 12 arme cu aer comprimat pe
care deþinãtorii nu le-au declarat în ter-
menul legal.

me înmatriculate în strãinã-
tate. Acestea, sub pretextul
intenþiei de a achiziþiona di-
verse bunuri (bãuturi alcoo-
lice, miei, ouã, produse agri-
cole, etc.) pãtrund în curtea
locuinþei pentru a vedea bu-
nurile respective. În timp
ce unul dintre membrii gru-
pului distrage atenþia victimei,
cerându-i acesteia sã vadã
produsele, ceilalþi pãtrund în
locuinþã ºi, profitând de nea-
tenþia proprietarului, sustrag
bani, bijuterii sau alte valori,
dupã care pleacã, de obicei

fãrã a cumpãra nimic. „Pentru a
nu cãdea victime unor astfel de in-
fracþiuni, nu acceptaþi în nici o îm-
prejurare accesul unor persoane
necunoscute în locuinþa sau gos-
podãria dumneavoastrã! Sub nici
un pretext, nu furnizaþi persoane-
lor necunoscute informaþii despre
vecinii dumneavoastrã ºi nu pri-
miþi în curte persoane care oferã
spre vânzare diverse produse, în-
trucât vã pot înºela. Dacã aveþi
suspiciuni cu privire la ei care vã
bat la poartã, sunaþi pe 112 sau
anunþaþi cea mai apropiatã unitate
de Poliþie”, a fãcut apel purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj, comisar ºef
Adrian Cãpraru.
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Cu o suprafaþã totalã
agricolã de 5.830 hectare din
care 4.714 hectare de teren
arabil, în localitatea Ostro-
veni, activitatea de bazã a
locuitorilor rãmâne agricultu-
ra, desfãºuratã, în ultimul

timp, mai mult în apropierea
gospodãriilor. Explicaþia este
una simplã: oamenii au
preferat sã dea în arendã
terenurile care se gãsesc mai
departe ºi sã munceascã
pãmânturile care se aflã mai
aproape de casã. De altfel,
arendaºii par tot mai intere-
saþi de aceastã parte de sud
a judeþului, lucru ce le mai dã
o micã speranþã autoritãþilor
care îºi doresc ca pãmântul
lor sã rodeascã an de an.

Campania agricolã
de primãvarã,

în plinã desfãºurare
Chiar dacã precipitaþiile

abundente cãzute în urmã cu
douã sãptãmâni au încurcat
puþin socotelile agricultorilor
din Ostroveni, în acest
moment, campania de primã-
varã se aflã în plinã desfãºu-
rare. Autoritãþile locale au

fãcut ºi un bilanþ preliminar:
au fost cultivate cu orzoaicã
30 de hectare, cu floarea-
soarelui 400 de hectare,
cartofii au fost cultivaþi pe
100 de hectare, legumele pe
245 de hectare, iar pepenii pe

300 de hectare.
„Se lucreazã intens ºi la

semãnatul porumbului.
Agricultorii au profitat de
aceste zile, dupã atâtea ploi,
ºi sperãm sã încheiem cu
bine campania. Avem forþã
mecanizatã la nivel de
comunã, oamenii lucreazã.
Existã un arendaº care a luat
1.000 de hectare. Majorita-
tea oamenilor au dat în
arendã terenurile aflate mai
departe ºi le-au oprit pe cele
care sunt mai apropiate, cele
din jurul comunei. Avem ºi
tinerii care vin din urmã cu
aceste proiecte pe subvenþie
europeanã, proiecte mai mici
ºi mai mari. Au fost înfiinþa-
te, astfel, plantaþii de pepeni,
dar existã ºi câteva proiecte
pentru înfiinþarea unor de
stupi de albine”, a precizat
Gheorghe Oprescu, primarul
comunei Ostroveni.

Tot în aceste zile se lucrea-
zã ºi la depunerea cererilor
pentru APIA. Reprezentanþii
Agenþiei de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã (APIA)
s-au deplasat la Ostroveni
pentru a-i scuti pe localnici,
mai ales pe cei mai în vârstã,
de un drum pânã la Bechet.
Autoritãþile locale se aºteaptã
sã se ajungã la 1.200-1.250
de cereri depuse de fermieri.

Se lucreazã la reþeua
de alimentare

cu apã ºi canalizarea
În ceea ce priveºte lucrã-

rile edilitare, primarul comu-
nei Ostroveni, Gheorghe
Oprescu, este convins cã
reþeaua de apã ºi canalizare
poate fi finalizatã în viitorul
apropiat. În acest moment,
se lucreazã la cãminele de
apã potabilã ºi la amenajarea
bazinului de apã.

 „Am prins în buget câteva
investiþii pe care trebuie sã le
finalizãm. Mã gândesc, în
primul rând, la alimentarea
cu apã în sistem centralizat,
pe Ordonanþa 7 din 2006. Am
început lucrãrile în 2008 ºi
încercãm sã le finalizãm
acum. Am primit bani în
aceastã primãvarã ºi am
achitat datoriile cãtre firma
respectivã. Acum se lucreazã
la cãmine, s-au forat puþurile
ºi se lucreazã la bazinul de
apã. Sperãm ca lucrãrile sã
se desfãºoare cât mai rapid
cu putinþã”, a explicat edilul.

Grãdiniþa de la Grindeni
va fi reabilitatã

Educaþia ºi cultura repre-
zintã o prioritate pentru
autoritãþile locale, motiv
pentru care s-a ºi investit
pentru dezvoltarea lor. Teatrul
de varã, construit în 1962, a
fost reabilitat ºi este folosit, în
special, de elevii celor douã

ºcoli din comuna Ostroveni.
De asemenea, ªcoala cu
clasele I-VIII din Ostroveni,
care este o unitate de învãþã-
mânt cu mulþi elevi premianþi,
a fost reabilitatã. ªi grãdiniþe-
le au beneficiat de atenþie din
partea Primãriei, urmând sã
fie reabilitatã, în curând, cea
din satul Grindeni.

„ªcolile aratã bine dar
oricum avem depus un proiect
la Ministerul Educaþiei ºi
trebuie sã ne vinã bani pentru
reabilitarea grãdiniþei de la
Grindeni. Avem douã ºcoli cu

clasele I-VIII, la Ostroveni ºi
la Liºteava. Populaþia ºcolarã
ajunge la 530 de elevi”, a
explicat edilul.

Autoritãþile pun preþ
pe sãnãtate

O altã ambiþie a primarului
Gheorghe Oprescu este sã
asfalteze, pe cât permite
bugetul localitãþii, drumurile
importante din comunã ºi sã
pietruiascã uliþele. „Vom

Cu ambiþie ºi tenacitate, local-
nicii din comuna Ostroveni au
realizat proiect dupã proiect,
pornind de la reabilitarea drumu-
rilor ºi a ºcolilor, pânã la amena-
jarea unui complex sportiv mo-
dern. Avându-l în frunte pe
Gheorghe Oprescu, un primar cu
experienþã îndelungatã în admi-
nistraþie - mai bine de 20 de ani -

localitatea s-a dezvoltat de la an
la an ºi în momentul de faþã se
poate mândri cu o infrastructurã
bine pusã la punct. Cu toate aces-
tea, edilul viseazã la finalizarea a
douã proiecte importante pentru
comunitate: o reþea de apã pota-
bilã ºi un sistem de canalizare a
apelor menajere care sã acopere
întreaga comunã.

OOOOOstroveni, comuna care se dezvoltã pe zi ce trecestroveni, comuna care se dezvoltã pe zi ce trecestroveni, comuna care se dezvoltã pe zi ce trecestroveni, comuna care se dezvoltã pe zi ce trecestroveni, comuna care se dezvoltã pe zi ce trece

continua cu asfaltarea drumu-
rilor. Din toatã sãrãcia noas-
trã, în acest an, vrem sã
asfaltãm trei kilometri de
drum care sunt pietruite ºi
bituminate pe Programul de
Dezvoltare Ruralã. Avem, în
plus, un proiect care trebuie
sã fie evaluat pentru alimen-
tare cu apã ºi canalizare în
satul Liºteava, depus la
Agenþia de Mediu”, a mai
spus primarul de la Ostroveni.

Nici capitolul sãnãtate nu
a fost neglijat, iar locuitorii
din Ostroveni beneficiazã de

condiþii decente din punct de
vedere al asistenþei medicale,
peste ceea ce se gãseºte în
alte comune. În fostul sediu
al primãriei, funcþioneazã un
centru medical, în care îºi
desfãºoarã activitatea trei
medici de familie, cu cabine-
te noi, dotate de Primãrie cu
toate cele necesare. În
comuna Ostroveni existã, de
asemenea, trei farmacii ºi o
farmacie veterinarã.

Gheorghe Oprescu, primarul comunei Ostroveni:

„Eu îmi doresc ca Ostroveniul sã se dezvolte încontinuu, iar oame-
nii sã rãmânã în comunã. Aº vrea sã fie liniºte între oameni, sã avem
înþelegere ºi sã fie cât mai bine. Un proiect mare pe care vreau eu sã-
l realizãm este renovarea uneia din biserici, Biserica cu Hramul Sfân-
tul Gheorghe. Lucrãm deja la un studiu de fezabilitate. Este vorba ºi
de o sumã destul de mare pentru reabilitarea exterioarã ºi interioarã,
aproximativ 18 miliarde de lei vechi”.
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Prin Convenþia pentru Garan-
þii Exprese, Irevocabile ºi Necon-
diþionate, FNGCIMM garanteazã
pânã la 50% din valoarea finan-
þatã a proiectelor de investiþii de-
rulate prin contractele de leasing
încheiate de beneficiari cu Ga-
ranti Leasing.

Garanti Leasing este brandul
sub care funcþioneazã compania
Motoractive IFN SA, parte din
Grupul financiar-bancar Garanti.
Compania completeazã oferta fi-
nanciarã a Grupului, cu produse
specifice de leasing (leasing finan-
ciar – vehicule, echipamente ºi
imobiliar – ºi sale & lease-back),

Pentru a veni în sprijinul IMM-uri-
lor care intenþioneazã sã dezvolte noi
proiecte de investiþii, cu preponde-
renþã pentru cele care aleg soluþii

Un nou instrument de garantare pentru
facilitarea accesului IMM-urilor la finanþare Camera de Comerþ ºi

Industrie Dolj organizeazã
luna viitoare târgul tradiþional
Agrotex, adresat firmelor
producãtoare de maºini ºi
utilaje agricole, instalaþii de
irigat, utilaje pentru viticultu-
rã ºi pomiculturã, material
semincer ºi îngrãºãminte
chimice. Târgul va avea loc
în perioada 9-12 mai, la Casa
ªtiinþei ºi Tehnicii. Pânã
astãzi s-au înscris peste 25
de firme expozante, dintre
care amintim principalii
dealeri de tractoare ºi utilaje

9 mai : Agrotex 2013

precum ºi servicii de
administrare a flotelor.

Orientaþi în permanenþã
cãtre nevoile

întreprinzãtorilor
Beneficiazã de aceas-

tã convenþie IMM-urile
care doresc  sã achiziþi-
oneze echipamente teh-
nologice, precum ma-
ºini, utilaje sau instalaþii
de lucru, dar ºi mijloace
de transport în cadrul unor pro-
iecte investiþionale de amploare.

„Semnarea primei convenþii
de garantare cu o so-
cietate de leasing do-
vedeºte încã o datã spi-
ritul inovator al echipei
FNGCIMM, preocupa-
rea sa constantã pentru
identificarea de oportu-
nitãþi ºi crearea de pro-
duse adaptate necesitã-
þilor IMM-urilor. Spe-
cialiºtii noºtri, orientaþi
în permanenþã cãtre ne-
voile întreprinzãtorilor,
dezvoltã ºi diversificã

instrumente flexibile care facili-
teazã accesul IMM-urilor la fi-
nanþare, în condiþii de risc con-
trolat“, spune Aurel ªaramet,
preºedinte – Director General
FNGCIMM SA IFN.

Consecvent respectãrii princi-
piilor economiei de piaþã,
FNGCIMM SA IFN este preocu-
pat în permanenþã de oferirea unui
rãspuns rapid, complet ºi profe-
sionist solicitãrilor financiare ale
clientilor, graþie unei structuri ope-
raþionale flexibile, unei reþele afla-
te într-o acceleratã dezvoltare ºi
unei strânse colaborãri cu parte-
nerii sãi din domeniul bancar.

tehnologice inovatoare, a încheiat
prima convenþie de garantare cu o
societate de leasing, respectiv cu Ga-
ranti Leasing.

agricole (de la tractoare de
mare putere ºi pânã la moto-
sape ºi alte unelte pentru
agriculturã individualã),
reprezentate ºi producãtori
direcþi, precum ºi bãnci care
au oferte speciale pentru
creditarea agriculturii. „Fir-
mele interesate sã participe la
targ se pot inscrie contactand
Casa de Comert si Industrie
Dolj la adresa de e-mail offi-
ce@ccidj.ro”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al
Camerei de Comerþ ºi Indus-
trie a judeþului Dolj.

Printre motivele care stau la baza de-
ciziei microîntreprinderilor de a lucra cu
o anumitã bancã se numarã oferta de
operaþiuni bancare curente, cum ar fi
conturile curente, plãþile ºi încasãrile, dar
ºi zona de creditare de unde se aºteaptã
o simplificare a procedurilor ºi implicit
a accesului la credite, reiese dintr-un
sondaj al BCR efectuat pe portalul -
www.bcrclubantreprenori.ro.   „Circa
44% dintre repondenþii la acest sondaj
considerã cã oferta de operaþiuni curente
este principalul motiv pentru care aleg
sã lucreze cu o bancã, 24% apreciazã
cã zona de creditare este determinantã
în alegerea bãncii iar 16% spun ca sunt
importante avantajele non-bancare, de
genul trainingurilor, consultantei sau pro-
movãrii afacerii”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al BCR.

28% dintre antreprenori considerã
cã afacerile au crescut în anul 2012

Pe de alta parte, circa 40% dintre an-
treprenori considerã cã întârzierea la în-
casarea facturilor reprezintã una dintre
principalele dificultãþi cu care se con-
fruntã, în timp ce aproximativ 39% acu-
zã scãderea cererii interne ºi aproape
16% accesul dificil la credite. Per an-
samblu, circa 28% dintre antreprenori
considerã cã afacerile au crescut în anul
2012, 40% cã au rãmas constante iar
25% cã businessul s-a redus. Circa 3%
dintre antreprenori care au raspuns în
cadrul sondajului au declarat cã au în-
ceput afacerea în anul 2012. Pentru a
veni în sprijinul antreprenorilor, BCR
organizeazã lunar sesiuni de training pe
portalul www.bcrclubantreprenori.ro.

Trei sesiuni de trening
De la începutul anului ºi pânã acum,

BCR a organizat trei sesiuni de trening
ce au avut ca temã: „Idei pentru un plan
de afaceri reuºit”; “Soluþii de finanþare
pentru proiecte de eficienþã energeticã”

Oferta de operaþiuni bancare curente – criteriulOferta de operaþiuni bancare curente – criteriulOferta de operaþiuni bancare curente – criteriulOferta de operaþiuni bancare curente – criteriulOferta de operaþiuni bancare curente – criteriul
dupã care antreprenorii aleg banca cu care lucreazãdupã care antreprenorii aleg banca cu care lucreazãdupã care antreprenorii aleg banca cu care lucreazãdupã care antreprenorii aleg banca cu care lucreazãdupã care antreprenorii aleg banca cu care lucreazã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Printre cele mai solicitate teme care sã fie prezentate
în cadrul sesiunilor de training se numãrã:

    - 35,47% - Programe de finanþare / Fonduri UE
    - 25,24% - Dezvoltarea  conþinutului unui plan de afaceri
    - 18,58% - Proceduri fiscale: TVA colectat la încasarea facturilor

ºi “Mecanismul TVA la încasare”. Ulti-
mele detalii ºi repetiþia finalã. Cea mai
recentã sesiune de training a avut ca
temã ”Finanþarea afacerii în moneda în
care încasãm” ºi s-a desfãºurat pe 24
aprilie 2013.
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Decizia de construire a
campusului a fost luatã în anul
2008 de conducerea Facultãþii
de Drept ºi ªtiinþe Administrati-
ve pentru cã nu existau spaþii
suficiente pentru cursuri, iar
din aceastã cauzã studenþii
veneau la cursuri chiar ºi în
zilele de sâmbãtã ºi duminicã.
“Pentru Universitatea din
Craiova ºi pentru Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Administrative
este astãzi o zi mare – ziua în
care inaugurãm noul sediul,
unul care a fost construit cu
sprijinul Programului European
de Dezvoltare Regionalã, un
program operaþional care, din
punctul nostru de vedere, a
funcþionat ºi funcþioneazã ºi
acum impecabil. Este o poveste
de succes a Facultãþii de Drept,
începutã în 2008, când o firmã
de consultanþã din Marea
Britanie ne-a deschis ochii
asupra posibilitãþii de a atrage
fonduri europene. Am reuºit sã
depunem primul proiect pe
Programul Operaþional Regional
din regiunea Oltenei, pe axa de
dezvoltare a campusurilor
universitare. În 2009 am
semnat contractul de finanþare,
care se ridica la aproape 12
milioane de euro. În 2010 am
început aceastã lucrare ºi astãzi

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Noul sediul al Facultãþii de Drept ºi ªtiin-
 þe Administrative din cadrul Universi-

tãþii din Craiova a fost inaugurat ieri în mod
oficial, în campusul studenþesc al Facultãþii de
Mecanicã. La eveniment au participat Mih-
nea Costoiu, ministrul delegat pentru Învãþã-
mânt Superior, Cercetare ºi Dezvoltare Teh-
nologicã, mai mulþi parlamentari de Dolj, dar
ºi preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu

Zgonea. Campusul universitar a fost construit
în curtea Facultãþii de Mecanicã ºi se întinde
pe o suprafaþã de aproximativ 10.000 de me-
tri pãtraþi. Lucrãrile de construcþie la noul
campus universitar au început în urmã cu cinci
ani ºi au costat aproape 15 milioane de euro,
o mare parte din bani fiind fonduri de la Uniu-
nea Europeanã. Dotãrile ºi mobilierul au
costat aproximativ 3 milioane de lei.

am reuºit sã o finalizãm, dupã
cum vedeþi, este o clãdire
foarte modernã, care aduce
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative de la Craiova în
topul facultãþilor de drept ºi din
punctul de vedere al bazai sale
materiale, nu numai din punctul
de vedere al cadrelor didactice
ºi al studenþilor. Este o faculta-
te tânãrã, care însã a crescut
formidabil în ultimii 20 de ani.
Profesorul Ion Dogaru, când a
fondat facultatea, avem un
birou de 16 mp. A reuºit sã
facã un corp profesoral de
excepþie, a reuºit sã ne con-
struiascã pe noi, pe cei care
astãzi inaugurãm acest sediu, ºi
îi mulþumesc foarte mult pentru
cã a fãcut acest lucru pentru
noi”, a declarat rectorul Univer-
sitãþii din Craiova, Dan Clau-
diu Dãniºor.

“Aceastã facultate
a reuºit sã se vadã
în þarã ºi în lume”

Secretar de stat în Ministe-
rul Educaþiei, Mihnea Costo-
iu, a opinat cã Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Administrative
din Craiova a reuºit “sã se
vadã”. De asemenea, acesta a
asigurat conducerea Universi-

tãþii din Craiova cã va gãsi
mereu sprijin la Ministerul
Educaþiei. “Aceastã facultate a
reuºit sã facã un lucru extraor-
dinar pentru orice ºcoalã de
prestigiu din lume, ºi anume sã
se vadã. Sã se vadã dincolo de
ceea ce este o ºcoalã normalã
într-o Cetate a Bãniei, sã se
vadã în þarã ºi sã se vadã în
lume. ªi asta este extrem de
important. (...) Cel mai impor-
tant într-o lume a schimbãrilor
este încercarea de a orândui
gândirea ºi valoarea. ªi cred cã
acesta este rostul acestei
facultãþi ºi acestei universitãþi.
ªi este rostul învãþãmântului în
aceastã perioadã complicatã,
în care România ºi-a pierdut,
pare-se, valorile ºi gândirea
bine orânduitã. ªi cred cã
juriºtii care vor ieºi ºi de aici
încolo din aceastã superbã
clãdire vor fi cu adevãrat
oamenii care vor putea sã ne
ajute sã orânduim ceea ce
spunea frumos Nicolae Titu-
lescu acum aproape 100 de
ani. Vã felicit cu tot sufletul!
Aveþi în mine ºi în minister, ca
ºi pânã acum, un partener
sincer ºi deschis! Cred cã
relaþia noastrã trebuie sã fie
una deschisã ºi sã aibã ca scop
întãrirea unei autonomii
universitare. Pentru cã o
universitate autonomã, o
facultate puternicã dezvoltã
proiecte de acest tip. Doar
autonomia poate sã ne ducã
acolo unde ne este locul, în
sistemul de învãþãmânt euro-
pean, cât mai sus”, a declarat
Mihnea Costoiu ministrul
delegat pentru Învãþãmânt

Superior, Cercetare ºi Dezvol-
tare Tehnologicã.

“Se poate
transforma într-un
brand al Craiovei”

Prezent la eveniment, edilul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu a
spus cã noua clãdire în care
funcþioneazã Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Administrative
va deveni un brand al munici-
piului. “Vreau sã vã felicit
pentru aceastã bijuterie arhitec-
turalã. Cred cã poate sã ia, fãrã
nici un fel de probleme, premiul
Uniunii Arhitecþilor din Româ-
nia, la cum aratã. Cred, de
asemenea, cã se poate transfor-
ma cât de curând într-un brand
al oraºului. Este o construcþie
cu care ne vom mândri de
acum înainte. Sper sã mai tãiem
asemenea panglici, pentru cã în
România avem o problemã cu
spaþiile de cazare în cãminele

studenþeºti. ªi în Craiova se
întâmplã bineînþeles acelaºi
lucru ºi cu spaþiile în care îºi
desfãºoarã activitate studenþii ºi
carele didactice”, a afirmat
primarul Municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu.

“Profesorii Craiovei
meritau un astfel
de centru universitar”

Preºedintele Camerei Depu-
taþilor, Valeriu Zgonea, a spus
cã profesorii de excelenþã, aºa
cum sunt cei din mediul
universitar craiovean, meritau
un astfel de centru care în-
seamnã recunoaºterea eforturi-
lor muncii depusã în ultimii ani.
“Fiind craiovean, pentru mine
este o mare onoare ce se
întâmplã astãzi la Craiova, mai
ales cã citeam zilele trecute un
titlu în presã: «La Craiova,
Campus ca la Oxford». Eu cred
cã aceastã generaþie de profe-
sori ai Craiovei merita un astfel
de centru, care pânã la urmã
este recunoaºterea eforturilor ºi
muncii pe care au fãcut-o în
ultimii ani. Generaþii întregi de
oameni de valoare au plecat din
mâinile acestor oameni iscusiþi,
iar unii dintre ei au ajuns în
funcþii importante atât în þarã
cât ºi în strãinãtate. Eu cred cã
astãzi, mai mult decât oricând,
trebuie sã vorbim de rolul pe
care îl are aceastã instituþie în a
construi România viitoare. Eu
cred cã trebuie sã vorbim astãzi
de implicarea în mediul univer-
sitar, în construcþia politicilor
publice ºi în generarea valorii
României în plan european ºi
internaþional. Acesta este rolul
dumneavoastrã. ªtiu cã preºe-
dintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, are o relaþie
excelentã cu centrul universitar
craiovean, iar rezultatul este
unul pe mãsurã”, a declarat
Valeriu Zgonea, preºedintele
Camerei Deputaþilor.

Dan Claudiu Dãniºor, rectorul Universitãþii din Craiova:
“Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative are astãzi 82 de cadre

didactice titulare, fiind a doua facultate de drept din România ca numãr
de cadre didactice ºi a treia ca numãr de studenþi. Este o instituþie
prestigioasã, care ocupã un onorabil loc trei în cadrul concursurilor de
intrare la Institutul Naþional de Magistraturã. Un loc care – cu permisi-
une domnilor decani din Hexagonul Facultãþilor de Drept – sperãm sã
fie cât de curând locul I”.

Odatã cu inaugurarea, Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative
din Craiova gãzduieþte þi deja tradiþionalul concurs “Hexagonul facultã-
þilor de drept”, competiþie care urmãreºte în principal testarea cunoº-
tinþelor de drept penal, civil ºi constituþional, la care participã 132 de
candidaþi din centrele universitare de la Cluj, Bucureºti, Timiºoara, Iaºi,
Sibiu ºi Craiova.

Ioan Pãun Otiman, secretarul general al Academiei Române:
“Este un privilegiu pentru mine sã vã adresez felicitãri din partea

conducerii Academiei Române pentru aceastã magnificã clãdire ce
adãposteºte ºi va adãposti peste generaþii facultatea de Drept ºi ªtiin-
þe Administrative a Universitãþii din Craiova. Dumnevoastrã aveþi
obligaþia, împreunã cu toatã generaþia, sã îndreptaþi Dreptul româ-
nesc, iar acesta sã se regãseascã aºa cum ar trebui, inclusiv în
Academia Românã”.

Clãdirea în care funcþioneazã Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Adminis-
trative din Craiova are patru etaje, fiind amenajate amfiteatre, labora-
toare multimedia dotate cu cãºti ºi cabine pentru traducãtori, o aulã de
peste 300 de locuri, o bibliotecã ce se întinde pe 2.000 de metri pãtraþi,
birouri, dar ºi spaþii de agrement precum cafenele, restaurante sau
terenuri de sport pentru studenþi.
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Cu o săptămâna înainte de Sfin-
tele Paşti sărbătorim Floriile, In-
trarea în Ierusalim a Domnului nos-
tru Iisus Hristos. Intrarea trium-
fală în cetatea sfântă constituie
unicul moment din viaţa Sa pămân-
tească în care a acceptat să fie
aclamat ca Împărat. El însuşi îşi
pregăteşte acest moment, conform
profeţiilor Vechiului Testament,
spre a fi recunoscut că este Me-
sia: „Saltă de bucurie, fiica Sionu-
lui... Împăratul tău vine călare pe
asină” (Zaharia 11,9). De aceea
poporul îl primeşte ca pe un Împă-
rat, cu ramuri de finic. Mulţimile
merg  înaintea Lui, altele vin după
El. Mulţi îşi aştern hainele la pi-
cioarele Sale şi prin aceasta su-
fletele lor ca să fie curăţite şi sfin-
ţite de paşii Săi dumnezeieşti. Toţi
cântă într-un glas şi într-un suflet:

Intrarea Domnului în Ierusalim

„Cântăreţii din Bremen”
se fac auziţi, din nou, la Teatrul
de păpuşi

Basmul atât de îndrăgit scris
de Fraţii Grimm, „Muzicanţii
din Brema”, transpus  în sc enă
de actorii păpuşari ai Teatrului
pentru Copii şi Tineret „Co-
libri”, este prezentat, din nou,
celor mai mici spec tatori,  dar
nu numai. Spectacolul „Cântă-
reţi din Brem en” – a cărui
premieră a avut loc în anul
2005 – începe la ora 12.00 şi
are loc pe scena Teatru-
lui Liric „Elena Teodo-
rini”. Scenariul îi
aparţine regretatului
Patrel Berc eanu, regia
este semnată de Valentin
Dobrescu, sc enografia –
de Mirela Tofan-Dore,
iar muzica este compusă
de Alin Macovei-Moraru.

Poves tea, după cum
bine ştiţi, se referă la
patru animale – un
cocoş , o pisică, un c âine
şi un măgar – care,
bătrâne fiind şi devenind
nefolositoare, urmează
să f ie ucise. Reuşesc să
fugă însă, întâlnindu-se

întâmplător pe drum, iar  la propu-
nerea măgarului pornesc prin
pădure spre Brema.  Îşi petrec
noaptea într-o casă ce aparţinea
unor tâlhari, pe care îi sperie,
aceş tia părăsind-o în grabă, lăsând
sălaşul animalelor. În Bremen există
astăzi un monument a lui Gerhard
Marc ks (1953) care reprezintă cele
patru animale din poveste.

Îşi intră în roluri actorii Teatrului
de păpuşi craiovean Mugur Prisăca-
ru, Iulia Cârstea, Daniel Mirea,
Ionic a Dobrescu, Adriana Ionc u şi
Alla Cebotari. Un bilet la spectacol
costă 5 lei pentru copii şi 7 lei
pentru adulţi.

MAGDA BRATU

Se deschide Târgul etnografic
„Ouă încondeiate”

“Osana! Bine este cuvântat
Cel ce vine întru numele Domnului”

„Osana, binecuvântat este Cel ce
vine întru numele Domnului!” Însă
nu toţi l-au primit cu bucurie. Alţii
s-au întărâtat împotriva Lui, aşa
cum s-a întâmplat şi la naşterea
Sa, când magii I-au adus daruri,
păstorii I s-au închinat, în vreme
ce Irod a scos sabia să-L ucidă.
Tot aşa şi acum regăsim două ca-
tegorii de suflete: Unii care-L pri-
mesc în cetatea inimilor şi alţii care
hotărăsc să-L ucidă chiar şi fără
să-L judece, de s-ar putea. Deşi
văzuseră puterea Sa divină care
numai cu puţin timp în urmă îl în-
viase pe Lazăr din mormânt după
patru zile, fariseii şi cărturarii ră-
mân stăpâniţi de ură împotriva Lui.
Aceiaşi oameni se împart şi azi
de-a dreapta şi de-a stânga: în lo-
cul păstorilor oamenii cu inima
curată care se închină Lui, iar în

locul fariseilor urmaşii lor care luptă
cu toată îndârjirea împotriva Sa, ca
şi cum ar putea să acopere soare-
le şi luna ca să nu mai străluceas-
că. Este vorba de lipsa judecăţii
umane, reaua voinţă care urmă-
reşte să-L scoată pe Hristos din
istorie şi din sufletele oamenilor. În
momentul intrării Sale în Ierusa-
lim toată cetatea s-a cutremurat
strigând: „Cine este Acesta?” Iar
mulţimea a răspuns: „Acesta este
Iisus, proorocul din Nazaretul Ga-
lileii” (Matei 21,11). Să nu uităm
însă că acelaşi popor care-L slă-
vise şi-L primise ca pe un împărat,
peste câteva zile striga, incitat de
farisei şi de cărturari: „Răstigneş-
te-L! Răstigneşte-L!” Acelaşi po-
por care-I înălţase osanale L-a
scos afară din Ierusalim răstignin-
du-L pe lemnul Crucii. Această în-
tâmplare cutremurătoare scoate la
suprafaţă slăbiciunea şi nestator-
nicia omenească, starea de păcat,
din care se poate ieşi numai cu aju-
torul lui Dumnezeu. Explozia de
bucurie manifestată de mulţime
aduce mânie şi dezamăgire în rân-
dul fariseilor care, plini de nepu-
tinţă, se adresează direct Mântui-
torului: „Învăţătorule, ceartă-ţi uce-
nicii!” (Luca 19,39), la care Mân-
tuitorul Hristos le răspunde: „Dacă
vor tăcea aceştia, pietrele vor stri-

ga” (Luca 19,40). Intrarea Mân-
tuitorului în Ierusalim trebuie să
însemne intrarea Sa în sufletele
noastre. Ne spune: „Iată, Eu stau
la uşă şi bat!” (Apocalipsa 3,20).
Hristos bate la uşa inimilor noas-
tre şi dacă vom deschide El va in-
tra şi va cina împreună cu noi. “Îm-
părăţia lui Dumnezeu este în su-
fletele noastre!” Creştinii sărbăto-
resc această zi ca pe una de
bucurie, dar cu înţelegerea faptu-
lui că zilele ce urmează sunt unele
ale tristeţii. Se aduc la biserică ra-
muri de salcie numite, cu un nume
mai vechi, şi stâlpări, de unde de-
numirea de Duminica Stâlpărilor
care amintesc de ramurile purtate
de cei ce L-au  întâmpinat pe Mân-
tuitorul la intrarea Sa în Ierusalim.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, preo-
tul  rosteşte asupra lor o rugăciu-
ne de binecuvântare, le stropeşte
cu agheasmă, sfinţindu-le, apoi le
împarte credincioşilor, care împo-
dobesc cu ele icoanele, păstrându-
le cu grijă. Datorită faptului că In-
trarea Domnului în Ierusalim este
o sărbătoare a bucuriei, Biserica a
rânduit ca în această zi să fie dez-
legare la peşte. Numele popular de
Florii păstrat pentru praznicul Intrării
Domnului în Ierusalim provine de
la numele sărbătorii antice romane
a primăverii, Floralia, care se des-

făşura în antichitate cam în perioa-
da în care astăzi se sărbătoreşte In-
trarea Domnului în Ierusalim. Ca-
lendarul liturgic creştin l-a înlocuit
pe cel păgân, inclusiv în memoria
oamenilor. Dar, întrucât la începu-
turile instituirii creştinismului în Im-
periul Roman acestea erau încă o
realitate sau cel puţin o amintire re-
centă, suprapunerea calendaristică
a fost astfel gândită încât sărbători-
le păgâne să fie cu totul înlocuite cu
cele creştine, uneori acestora supra-
punându-li-se temporal celebrările
creştine. În limba română, memoria
populară a păstrat însă pentru praz-
nicul creştin numele sărbătorii anti-
ce. În iconografia creştină praznicul
de astăzi este înfăţişat astfel: Hris-
tos e zugrăvit stând pe un mânz de
asin, binecuvântând. În spatele Său
sunt pictaţi Sfinţii Apostoli. În faţa
Lui, pe deal, este pictat un copac,
din care copiii taie ramuri de finic şi
le aruncă pe jos. Mulţime de oameni
Îl întâmpină: unii ţin în mâini ramuri
de finic, alţii îşi aştern pe jos veşmin-
tele în calea Lui. Să-L primim, aşa-
dar, pe Mântuitorul în sufletele noas-
tre, iar porţile inimilor să ne fie me-
reu deschise spre sălăşluirea harului
Său dumnezeiesc şi împodobite cu
ramurile veşnic vii ale credinţei, jert-
fei şi dragostei, Amin!

Preot LIVIU SĂNDOI

În aşteptarea sărbătorii Învierii,
Muzeul Olteniei, susţinut de
Consiliul Judeţean Dolj, în partene-
riat cu Consiliul Local şi Primăria
Craiova, vă invită să descoperiţi, în
aer liber, 14 motive specifice
pentru Oltenia şi Muntenia, cu
prilejul evenimentului „Ouă
încondeiate – târg etnografic”.

Acesta se desfăşoară în aer
liber, în spaţiul exterior al Secţiei
de Etnografie a muzeului (Casa
Băniei), din strada „Matei
Basarab” nr. 16, lângă Catedrala
Mitropolitană „Sfântul Dumitru”,
pe parcursul a două zile – astăzi,
27, şi mâine, 28 aprilie, între
orele 10.00-12.30 şi 14.30-18.00. Deschi-
derea oficială are loc astăzi, ora 10.00,

participanţii putând să asiste apoi la
atelierele demonstrative de încondeiat ouă.

Proiectul este iniţiat de specialiştii Secţiei
de Etnografie şi vine în completarea
strategiei culturale a Muzeului Olteniei de a
promova patrimoniul cultural naţional prin
expoziţii şi activităţi inedite, adresându-se
tuturor categoriilor de public. El s-a bucurat
şi de o promovare inedită, fiind anunţat, în
urmă cu câteva zile, prin amplasarea unor
obiecte tridimensionale specifice temelor şi
simbolurilor practicate la încondeiatul
ouălor în Piaţa Prefecturii, pe esplanada
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, în
părculeţul de la Casa Băniei etc.

MAGDA BRATU
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Coreea de Nord a respins, ieri,
ultimatumul de aºteptare al Co-
reei de Sud privind negocierea
redeschiderii sitului industrial in-
tercoreean Kaesong, închis de
facto de Phenian la 3 aprilie, când
Seulul a anunþat implicit o retra-
gere definitivã. Coreea de Sud a
dat, joi, 24 de ore rãgaz regimu-

lui nord-coreean, pentru a accep-
ta oferta sa de dialog, expunând
ºi „mãsuri semnificative”. Dar a
venit ºi rãspunsul. „Dacã mario-
netele sud-coreene continuã sã
agraveze situaþia, noi vom lua, fi-
nalmente, mãsuri serioase”, a
comunicat ieri Comisia naþiona-
lã de apãrare nord-coreeanã,

într-o declaraþie citatã de agen-
þia de presã sud-coreeanã Yon-
hap. Nordul a interzis sud-core-
enilor accesul la complexul Ka-
esong, situat pe teritoriul sãu la
10 km de graniþã, dupã 3 aprilie.
Nordul a ºi retras 53.000 de an-
gajaþi, în timp ce tensiunile în
peninsulã s-au amplificat. Mo-

mentan, circa 170 de
sud-coreeni mai lucrea-
zã la Kaesong, din cei
870 câþi au fost. În po-
fida îngheþãrii relaþiilor
bilaterale din 2010, Ka-
esongul a rãmas întot-
deauna cu porþile des-
chise, cu rare excepþii
ºi de scurtã duratã. Si-
tul a apãrut ca urmare
a „diplomaþiei soare” a
Coreei de Sud, între
1998 ºi 2008, faþã de
Coreea de Nord. Ac-
tualmente, Phenianul
este angajat în logica
confruntãrii totale cu
Seulul ºi Washingtonul,

dupã votul din Consiliul de Se-
curitate al ONU ºi noua rundã
de sancþiuni survenite în urma
celui de-al treilea test nuclear, din
luna februarie. Kaesong rãmâ-
ne închis ºi ameninþã cu falimen-
tul, dupã ce anul trecut a avut o
cifrã de afaceri de 469,5 milioa-
ne dolari (360 milioane euro), o
adevãratã manã cereascã pen-
tru Coreea de Nord, cãreia îi lip-
seºte valuta strãinã. Liderul
nord-coreean, Kim Jong-un, pro-
pulsat la conducere dupã moar-
tea tatãlui sãu, Kim Jong-il, în de-
cembrie 2011, a anunþat la înce-
putul anului „o schimbare radi-
calã” pentru redresarea econo-
miei þãrii, reafirmând ambiþiile
militare ale regimului. Coreea de
Nord se confruntã cu o penurie
de produse agro-alimentare, în
condiþiile unor tot mai neconclu-
dente ajutoare internaþionale ºi a
sporirii cheltuielilor militare. La
mijlocul anilor ’90, o foamete de
proporþii a provocat moartea a
pânã la 2 milioane de persoane.

Phenianul refuzã oferta de dialogPhenianul refuzã oferta de dialogPhenianul refuzã oferta de dialogPhenianul refuzã oferta de dialogPhenianul refuzã oferta de dialog
a Seulului privind Kaesongula Seulului privind Kaesongula Seulului privind Kaesongula Seulului privind Kaesongula Seulului privind Kaesongul

Premierul britanic, David Ca-
meron, a anunþat ieri „probe tot
mai numeroase” cu privire la uti-
lizarea unor arme chimice de cã-
tre regimul sirian, fapt ce ar tre-
bui sã încurajeze comunitatea in-
ternaþionalã sã „facã mai mult”.
„Este vorba despre probe limita-
te, dar am avut ºi noi probe tot
mai numeroase cu privire la utili-
zarea armelor chimice, probabil
de cãtre regimul (n.r. - sirian al
lui Bashar al-Assad). Acest lucru
este extrem de grav, este o crimã
de rãzboi, iar noi trebuie sã îl luãm
foarte în serios”, a declarat el pen-
tru BBC. „Eu cred cã ceea ce a
spus (n.r. - preºedintele american
Barack) Obama este întru totul

Cameron considerã „extrem de
grave” probe privind o utilizare

de arme chimice în Siria
Discuþiile privind amploarea

aºa-numitului fenomen de turism
pentru beneficii sociale sunt pu-
þin „umflate” din motive care þin
de politica internã a unor state ºi
în contextul în care unele þãri an-
ticipeazã posibilele consecinþe ale
ridicãrii restricþiilor de pe piaþa
muncii pentru România ºi Bulga-
ria de la 1 ianuarie 2014, a decla-
rat ieri comisarul european pen-
tru Ocuparea forþei de muncã,
afaceri sociale ºi incluziune, Las-
zlo Andor. „Existã o percepþie rãs-
pânditã în mai multe state mem-
bre cã existã o problemã semni-
ficativã, cã migranþii vin din alte
þãri nu pentru a munci, ci pentru
a beneficia de indemnizaþii socia-

D iscu þ i i l e  desp re  tu r i smu l
pen t ru  bene f i c i i  soc ia le

sun t  „umf la te”
le. Dar pânã acum nici un stat
membru nu a furnizat CE dovezi
care sã susþinã aceastã acuzaþie”,
a spus Andor într-o conferinþã de
presã. „Pentru a beneficia de in-
demnizaþii sociale într-un alt stat
membru, þãrile gazdã pot cere ca
oamenii sã fi lucrat acolo sau sã
aibã un membru al familiei în
aceastã situaþie ºi sã deþinã per-
mis de ºedere. Acestea fiind spu-
se, statele membre pot alege sã
nu impunã cerinþele impuse de le-
gislaþia UE ºi pot decide, în
schimb, sã acorde beneficii per-
soanelor care nu au dreptul la ele
conform legislaþiei UE, de exem-
plu din motive umanitare”, a adã-
ugat comisarul european.

just, acest lucru trebuie sã con-
stituie o linie roºie, care este ne-
cesar sã ne îndemne sã facem
mai mult. În opinia mea, ceea ce
este necesar sã se facã, iar noi
facem acest lucru în parte, este
sã formãm aceastã opoziþie, sã
cooperãm cu membrii ei, sã îi an-
trenãm, sã îi consiliem, sã îi aju-
tãm, cu scopul sã exercite presi-
une asupra regimului pentru a-i
pune capãt”, a adãugat el. State-
le Unite au recunoscut joi, pentru
prima datã, cã regimul sirian pro-
babil a utilizat arme chimice, subli-
niind cã informaþiile lor nu sunt
suficiente pentru a avea certitu-
dinea cã Damascul a depãºit „li-
nia roºie” trasatã de Washington.

Parlamentul de la Chiºinãu a continuat,
ieri, ºedinþa începutã în ajun, în care a
fost demis preºedintele Marian Lupu, însã
unele fracþiuni parlamentare au contestat
legalitatea ºedinþelor, deoarece regulamen-
tul Parlamentului prevede cã doar ºeful
Legislativului poate convoca ºedinþele ºi
semna actele adoptate, dacã nu a desemnat
aceste împuterniciri unuia dintre vicepre-
ºedinþi, potrivit Agerpres. Parlamentul a
aprobat ieri ºi un proiect de lege care
instituie funcþia de interimar al ºefului
Legislativului, în timp ce deputaþii Partidu-
lui Democrat (condus de Lupu) au decla-
rat cã aceastã modificare este întârziatã,
dar ºi ilegalã, deoarece Constituþia nu
prevede aceastã funcþie. Aceºtia au suge-
rat cã ar putea ataca la Curtea Constituþio-
nalã actele votate dupã demiterea lui Lupu.
De asemenea, mai mulþi deputaþi ai Parti-
dului Liberal au pãrãsit ºedinþa, iar, potrivit
lor, continuarea acesteia „conþine elemente

ale uzurpãrii puterii în stat”. Pe de altã
parte, Liliana Palihovici (foto), singurul
vicepreºedinte al Parlamentului în acest
moment ºi care ar urma sã preia interima-
tul, dacã legea votatã ieri va fi
promulgatã de ºeful statului, a
declarat cã ºedinþele sunt perfect
legale. Preºedintele Parlamentului
de la Chiºinãu, Marian Lupu, a
fost demis joi din aceastã funcþie,
în urma unui vot secret organizat
la propunerea opoziþiei comuniste.
Pentru demitere au votat deputaþii
comuniºti, cei din Partidul Liberal
Democrat (PLDM, condus de
fostul premier Vlad Filat), o parte
din deputaþii liberali ºi câþiva
deputaþi neafiliaþi. În aceastã
situaþie, criza politicã de la Chiºi-
nãu se aprofundeazã, iar probabili-
tatea alegerilor anticipate creºte
din nou. Republica Moldova nu

are nici guvern, dupã ce fostul Executiv a
fost demis la 5 martie, iar fostul premier
Vlad Filat a fost înlocuit recent cu un
prim-ministru interimar.

Republica Moldova: Incertitudine privind legalitatea
activitãþii Parlamentului, dupã demiterea lui Lupu

Incendiu la un spital
psihiatric din Rusia:
cel puþin 38 de morþi

Un incendiu a izbucnit ieri
într-un spital psihiatric, în
regiunea Moscovei, soldat cu
38 de morþi, potrivit unor
informaþii preliminare, a
anunþat un purtãtor de
cuvânt al Ministerului Sãnã-
tãþii citat de agenþia RIA
Novosti. „Potrivit unor
informaþii preliminare, au
murit 38 de persoane, inclu-
siv doi angajaþi medicali”, a
declarat Oleg Salagaï.
Incendiul, care a fost decla-
rat în noaptea de joi spre
vineri, a izbucnit la acopeirþ
þi s-a extins rapid în toatã
clãdirea acestui spital situat
la Ramenski, un sat aflat în
regiunea Moscovei. Potrivit
unui comunicat emis de
Ministerul pentru Situaþii de
Urgenþã, 41 de persoane se
aflau în spital la izbucnirea
incendiului.

Bombele din Boston,
detonate cu telecomenzi
folosite la jucãrii

Bombele folosite în atenta-
tele de la maratonul din
Boston, în care au murit 3
persoane ºi 264 au fost rãnite,
au fost detonate cu telecom-
enzi folosite la maºinuþele de
jucãrie, au relatat surse ale
anchetatorilor unui grup de
membri ai Camerei Reprezen-
tanþilor, dupã cum a informat
ieri ziarul „Estrella Digital”.
„A fost folositã o telecoman-
dã veche de la o maºinuþã de
jucãrie. Acest lucru dã de
înþeles, aºa cum a confirmat
ºi suspectul care a supravie-
þuit, cã a obþinut informaþii
despre cum sã fabrice o
bombã din articolul publicat
de revista Inspire, intitulat
«Cum sã fabrici o bombã în
bucãtãria mamei tale»”, a
declarat presei congresmanul
democrat Dutch Ruppersber-
ger, membru al Comitetului de
Informaþii Secrete din Camera
Reprezentanþilor. Ruppersber-
ger a confirmat, de asemenea,
cã cei doi fraþi Þarnaev,
Djohar ºi Tamerlan, au folosit
explozibil provenit dintr-un
magazin de focuri de artificii
din New Hampshire.

Rusia are o problemã
cu þãrile în care homosexualii
se pot cãsãtori

Rusia ar putea revizui
acordurile de adopþii cu þãrile
care au legalizat cãsãtoriile
între homosexuali, a anunþat
preºedintele Vladimir Putin,
la trei zile dupã decizia
Parlamentului Franþei în
acest sens. „Cred cã avem tot
dreptul sã introducem modifi-
cãri. Trebuie sã reacþionãm la
ceea ce se întâmplã în jurul
nostru”, a spus Putin, con-
form agenþiilor de presã ruse.
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Anunþul tãu!
CII Emil Dumitrescu, lichidator judiciar al
SC COMO SRL, societate în faliment, Do-
sar nr. 18826/63/2012, pe rolul Tribunalu-
lui Dolj, în conformitate cu prevederile art.
116 – 118 din Legea 85/2006, vinde bunu-
rile imobile proprietatea societãþii falite,
constând în: Clãdire sediu social, atelier
construcþie neterminatã ºi teren aferent
construcþiilor, în suprafaþã de  441,73 mp,
situate în Craiova, str. Henri Coandã nr. 24
(fost 26), judeþul Dolj. Teren intravilan în
suprafaþã de 1474 mp, situat în comuna
Coºoveni, judeþul Dolj, tarlaua 64/1, par-
cela 63. Vânzarea bunurilor se va face în
bloc, la preþul de pornire de 220.000 lei, ºi
va avea loc la sediul debitoarei din Craio-
va, str. Henri Coandã nr. 24, în ziua de 16
mai 2013, ora 10.00, iar în caz de neadju-
decare, se va repeta în fiecare zi de joi, ora
10.00, la aceeaºi adresã. Caietul de sar-
cini ºi raportul de evaluare a bunurilor se
pot procura contra cost de la sediul lichi-
datorului din Craiova, str. M. Kogãlnicea-
nu nr. 8. Informaþii suplimentare se post
obþine la tel.: 0726786866, fax 0251532077,
e-mail em_dumitrescu@yahoo.com.
PRIMÃRIA COMUNEI LEU ANUNÞÃ ORGA-
NIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPA-
REA FUNCÞIEI CONTRACTUALE DE MUN-
CITOR CALIFICAT IV. CONCURSUL SE VA
DESFÃªURA LA SEDIUL PRIMÃRIEI CO-
MUNEI LEU ASTFEL: - PROBA SCRISÃ SE
VA DESFÃªURA ÎN DATA DE 29.05.2013
ORA 10, IAR INTERVIUL - PROBA PRAC-
TICÃ SE VA DESFÃªURA ÎN DATA DE
31.05.2013, ORA 11. DOSARELE DE CON-
CURS SE POT DEPUNE PÂNÃ LA DATA DE
24.05.2013 LA SEDIUL PRIMÃRIEI COMU-
NEI LEU. CONDIÞII SPECIFICE: - ªCOALÃ
GENERALÃ; - DIPLOMA DE CALIFICARE.
RELAÞI SUPLIMENTARE SE POT OBÞINE
LA SEDIUL PRIMÃRIEI COMUNEI LEU SAU
LA TELEFON: 0251/373.259.
Direcþia pentru Agriculturã DOLJ, cu se-
diul în Craiova, str. Brestei, nr. 21, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie, temporar
vacantã, de consilier superor. Concur-
sul se organizeazã în data de 10 mai
2013, ora 11.00, la sediul D.A. DOLJ.
Condiþii de participare: - Pregãtire de
specialitate, studi superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de licenþã
sau echvalentã; - Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice – minim 9 ani; - Cunoºtiinþe
operare PC – nivel medu. Dosarele de
înscriere se depun la sediul D.A. DOLJ.
Relaþii suplmentare se pot obþine ºi la
nr. de telefon: 0251/418.127.

ANIVERSÃRI
Urãm buchetului de
„flori” Violeta, Florea
ºi Flori Popescu din
Lipovu „La mulþi ani!”
cu sãnãtate ºi multã
prosperitate. Familia
Costel Bazãverde.
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei numelui copii din tpo-
grafia ºi redacþia reviste
„Mozaicul” ureazã doam-
nei FLORINA ÞOC, dom-
nilor FLORIN COCÎRLÃ
ºi FLORIN MIU „La muþi
ani!”, sãnãtate, fericirea ºi
bucurii în viaþã.

La zi onomasticã fa-
milia Adrian ºi Geta
Enuca ureazã doamne-
lor VIORICA NANCU ºi
VIOLETA POPESCU
sãnãtate, noroc ºi
fericire.

CERERI SERVICIU
Absolvent al Facultãþii
de Ingineria Mediului în
Horticulturã, cu expe-
rienþã în domeniul vân-
zãrii de materiale de
construcþii, caut loc de
muncã în aceste do-
menii. Telefon: 0351/
802.028.

Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã. Te-
lefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Societate Com anga-
jeazã bãieþi pentru
montaj pardoseli. Tele-
fon: 0763/780.444.
Atelier de creaþie ºi croi-
torie la comandã anga-
jeazã modelieri cu expe-
rienþã. Telefon: 0760/
652.522.

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.

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

PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF VINDE
ÞIGLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP.
MONTÃM ÞIGLÃ ME-
TALICÃ TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI BUR-
LANE REPARAÞII
ACOPERIªURI + PLA-
CÃRI POLISTIREN,
DULGHERIE. OFERIM
CERTIFICAT DE GA-
RANÞIE, PREÞ AVAN-
TAJOS. EXECUTÃM
ORICE FEL DE LU-
CRÃRI LA CASE. DIS-
COUNT 10%.TELE-
FON: 0740/519.461;
0762/014.352.
Confecþionãm rame ºi
stupi. Telefon: 0728/
571.069.
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jgheaburi
ºi reparãm. Telefon:
0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de contabi-
litate presteazã servi-
cii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist ma-
rochinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil. Te-
lefon: 0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELEFON:
0763/265.251.
2 semidecomandate,
Ciufulici, Telefon: 0766/
520.626.
Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000
euro, negociabil. Telefon:
0722/431.895; 0767/
761.131.
Vând apartament 2
camere, Brazda lui
Novac. Telefon: 0762/
307.962.
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 ca-
mere, 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.
Telefon: 0764/049.616.
Vând sau schimb casã
parter + etaj comuna
Pleniþa, pretabil firmã
cu apartament Craiova
sau Bucureºti. Ofer di-
ferenþa. Telefon: 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 american ºi 4000
mp, pomi, în Livezi,
com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon:
0768/710.866.
Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie so-
lidã, zonã centralã,
Agronomie, 6 camere,
2 bãi, bucãtãrie, teren
462 m2, garaj. Telefon:
0726/275.943.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, piv-
niþã teren 1300 mp utili-
tãþi schimb cu 2 aparta-
mente. Telefon: 0761/
824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã:
600 mp). Preþ: 35.000
lei, negociabil. Telefon:
0760/295.905.

TERENURI
Teren 400 mp, deschi-
dere 13 ml în oraº, zonã
bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova cu pomi, vie, ca-
dastru fãcut. Eventual
cedez 4300 mp teren
extravilan pentru reparaþii
casã+anexe. Telefon:
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 co-
munele 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 co-
masat. Relaþii telefon:
0728/048.066.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 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 convena-
bil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), nego-
ciabil. 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 fabrica-
þie 2008, 39000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
99.55.94.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 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, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicle-
tã, telefon, feliator, cos-
tum Giudo copii, cear-
ceaf medicinal. 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, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
Vând þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

Vând mobilier aparta-
ment: dormitor (pat
matrimonial, douã
noptiere, ºifonier trei
uºi, comodã, oglindã),
douã camere tineret,
mobilier bucãtãrie, bi-
bliotecã, canapea trei
piese. Stare bunã, preþ
negociabil. Telefon:
0745/780.055.
Vând þuicã de 40 grade.
Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, cu-
loare portocaliu, preþ
foarte bun. Telefon:
0744/325.836; 0766/
656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electro-
star, combinã muzica-
lã CMS 205, piese Da-
cia noi, piei bovinã ar-
gãsite, calculator instrui-
re copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând faianþã micã albã
– faianþã micã roz, ne-
gociabil. Telefon: 0770/
334.168.
Vând maºinã de spã-
lat, televizor color, fri-
gider clasa A. Telefon:
0742/884.839; 0351/
463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz
pentru voiaj, arcuri spi-
rale pentru suspensii
dublurã la Mercedes
190D, de epocã. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând masã lemn ma-
siv – ext.12 persoane,
fotolii sculptate gen jilþ;
dozator bere + tub
CO2, frigidere, scaun
ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom, apa-
rat telefon-fax. Telefon:
0746/660.001.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde

sãmânþã de floarea-
soarelui Favorit

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

Relaþii suplimentare
la telefoanele:
0251/468.159

0785/292.188

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

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

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

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
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Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, chiu-
vetã cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei. Ca-
dou nuntã deosebit. Te-
lefon: 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 fo-
curi pentru voiaj. Arcuri
spirale suspensii auto-
turism Mercedes 190D,
1966. Telefon: 0251/
598.518.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, reduc-
tor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlã-
rie fetru nr. 55 nouã –
60 lei; telefon fix cu nu-
mere – 25 lei. Telefon:
0761/355.869.

Vând 2 locuri de veci, Ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea, ºifo-
nier, vitrinã, bufet, aspi-
rator. Telefon: 0351/
410.939.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F
Caravan, montate cau-
ciucuri de iarnã mãri-
mea 175/65R 14. Preþ
100 lei/buc. Telefon:
0767/517.023.
Vând radio, oglindã in-
terior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi
2 oglinzi exterioare, 1 in-
terior pt. Dacia 1300.
Preþ negociabil. Telefon:
0767/517.023.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.

Ozonator: purificã ae-
rul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, steri-
lizator rufe, tacâmuri,
frigider. Telefon: 0724/
512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant
26 kw, membranã, apã
caldã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu þea-
vã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3 canate lemn,
uºã apartament din
lemn. Telefon: 0251/
410.573.

Vând avantajos ºifoni-
er, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãl-
zitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din
piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neocla-
sic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diame-
tru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Da-
cia 1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã bi-
doane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300 euro.
Telefon: 0761/355.869.

Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, 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 plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.

Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon:
0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare hi-
dro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosa-
pã Honda, echipament
vânãtoare din piele, hi-
drofor pentru irigaþii. Te-
lefon: 0728/154.845.
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Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon:
0736/429.876;  0758/
937.083.
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr polizor mic  pen-
tru ascuþit lucruri fine,
poate sã fie ºi cu motor
de maºinã de spãlat.
Telefon: 0766/304.708.
Cumpãr convenabil bate-
rie maºinã 12V x 55 AH,
ROMBAT sau MONBAT.
Telefon: 0722/382.970.
Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau 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 mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costurile
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. Tele-
fon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 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 gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

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

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 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 co-
pii. Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin
din comuna Maglavit sã
sune la 0721/995.405
pentru recuperare teren
agricol.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.

Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi cãl-
durã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.
COMEMORÃRI

Azi se împlinesc 6 sãp-
tãmâni de când dragul
nostru BÃDÃNOU MIHAI
a plecat de lângã noi,
lãsând în urmã multã
tristeþe ºi durere. Te

vom plânge ºi pãstra
veºnic în sufletele
noastre. Dumnezeu sã
te odihneascã în liniº-
te ºi pace! Familia.

Cu nestinsã durere,
Doina, Octavia ºi Se-
bastian-Ioan, anunþã cã
se împlinesc ºapte ani
de la despãrþirea de

scumpul lor soþ ºi tatã,
scriitorul, omul de cultu-
rã, PATREL BERCEANU,
suflet nobil ºi generos.
Comemorarea va avea
loc la Biserica din stra-
da Amza Pelea, Bãileºti.
Aniºoara, Cristina ºi
Eugen Niþipir anunþã
cu tristeþe cã azi se îm-
plinesc 30 de zile de la
decesul celei care a
fost cumnatã ºi matu-
ºã NIÞIPIR LUCREÞIA.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace!

Soþul – Viorel anunþã
cu tresteþe cã azi se îm-
plinesc 30 de zile de
la decesul soþiei – LU-
CREÞIA NIÞIPIR, pro-
fesoarã de matematicã
la Liceele Elena Cuza
ºi Matei Basarab din
Craiova. Dumnezeu s-
o odihneascã în pace!
Cãtãlin – fiu, Cornelia –
norã ºi nepotul Ciprian
anunþã cu tristeþe cã azi
se împlinesc 30 de zile de
la decesul celei care a fost
mamã, soacrã ºi bunicã
LUCREÞIA NIÞIPIR.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace!
Marius – fiu, Mirela –
norã ºi nepoþii Simo-
na ºi Valentin anunþã
cu tristeþe cã azi se îm-
plinesc 30 de zle de
la decesul celei care
a fost mamã, soacrã
ºi bunicã, LUCREÞIA
NIÞIPIR. Dumnezeu s-
o odihneascã în pace!
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Londonezii de la Chelsea sunt la un pas
ºi jumãtate de o performanþã unicã în isto-
ria fotbalului: câºtigarea celor douã trofee
europene puse în joc, în doi ani consecu-
tivi. Dupã ce sezonul trecut, au învins-o pe
Bayern pe „Fussball Arena”, „albaºtrii” se
pot considera deja calificaþi în finala Euro-
pa League de la Amsterdam, graþie victo-
riei obþinute, joi searã, la Basel, scor 2-1.

Susþinuþi din tribunã ºi de Roger Fede-
rer, elveþienii, ajunºi în premierã atât de
departe într-o competiþie continentalã, nu
au mai arãtat dispoziþia de joc din partidele
cu Tottenham ºi au gãsit rãspuns în faþa
unei formaþii care vrea sã facã uitate toate
eºecurile din acest sezon cenuºiu prin obþi-
nerea unui trofeu, fie el ºi de Europa Lea-
gue, abia în ultimele 10 minute, când au
pus presiune constantã pe poarta lui Cech.

LIGA EUROPA – SEMIFINALE – MANªA TUR

Biletele pentru finala de la Amsterdam sunt ca ºi acontate

Chelsea – prea tare, totuºi,Chelsea – prea tare, totuºi,Chelsea – prea tare, totuºi,Chelsea – prea tare, totuºi,Chelsea – prea tare, totuºi,
pentru revelaþia Baselpentru revelaþia Baselpentru revelaþia Baselpentru revelaþia Baselpentru revelaþia Basel

În cealaltã semifinalã, una mai echilibra-
tã, în care Benfica pleca din pole-position,
Fenerbahce a prins aripi cu cei peste 50 de
mii de fanatici din tribune ºi i-a fixat rapid
pe adversari în jumãtatea lor. Presiunea i-a
tocat mãrunt pe portughezi, care s-au rezu-
mat doar la replici timide ºi au încercat sã
nu greºeascã în faþa atacurilor tãioase ale
gazdelor, care au mai ºi fost blocate de barã
la ºutul lui Sow (18).

Nu au reuºit totuºi sã încheie pri-
ma parte fãrã greºealã. Coºmarul
Stelei din sezonul trecut, olandezul
Ola John, l-a faultat în suprafaþa de
pedeapsã pe Gokhan Gonul ºi sâr-
bul Milorad Mazici a acordat penalty
(45+2). Cristian Baroni ºi-a asumat
sarcina executãrii lui, însã bara s-a
opus ca Fener sã intre în avantaj la
cabine.

Partea secundã a început cu un
ritm mult mai alert, iar tempo-ul a
rezistat suficient de mult cât sã în-
cãlzeascã atmosfera pe „ªukru Sa-
racoglu”. ªuturile lui Cristian ºi Mei-
reles i-au fãcut pe fanii „vulturilor”

Benfica a scãpat ieftin la Istanbul
sã se aprindã la maximum, dupã care Kuyt a
mai pus ºi el ceva combustibil, cu a treia
barã în contul turcilor. Gaitan, intrat în re-
priza a doua, a redus din diferenþã la acest
capitol, cu un ºut superb din afara careului.

Însã în minutul 72, ghinionul gazdelor s-
a spulberat. În urma unui corner, fundaºul
Egemen Korkmaz a apãrut în 6 metri ºi a
trimis cu capul la vinclu, mingea a lovit (din

nou) bara, dar de aceastã datã a trecut ºi
linia porþii (1-0). Turcii au ezitat câteva se-
cunde în aºteptarea deciziei arbitrului, dupã
care au explodat de bucurie.

Pânã la final, totul a fost doar o întrecere
la trecerea timpului. Fener, mulþumitã cu
rezultatul, a abordat precautã ultimele 20 de
minute, în timp ce Benfica a pãrut neputi-
cioasã în atac ºi nu a reuºit sã creeze prea

mari probleme în careul lui Volkan.
Totul se decide pe „Da Luz”.

Fenerbahce: Volkan – Gokhan Go-
nul, Egemen Korkmaz, Yobo, Ziegler
– Topal, Meireles (Ucan 64) – Cristian
(S. ªahin 86), Kuyt, Sow (Krasici 87)
– Webo. Antrenor: Aykut Kocaman.

Benfica: Artur – Maxi Pereira, Ga-
ray, Jardel, Melgarejo – Andre Go-
mes (Carlos Martins 81), Matic, Ai-
mar (Gaitan 46) – Ola John (Rodri-
go 64), Cardozo, Salvio. Antrenor:
Jorge Jesus.

Returul celor douã partide va avea
loc joia viitoare, în 2 mai. Finala este
programatã în 15 mai, pe „ArenA”
din Amsterdam.

În ciuda mizei ridicate, Rafa Benitez a
decis sã odihneascã câþiva jucãtori, dat fi-
ind faptul cã Chelsea (locul 4 în Premier
League, cu doar un punct avans faþã de
„Spurs”) va evolua în acest week-end îm-
potriva unei echipe dificile, Swansea. Prin
urmare, Gary Cahill, Oscar, Obi Mikel sau
Mata au luat loc pe banca de rezerve,
însã acest lucru nu s-a simþit, graþie lo-
tului extrem de echilibrat ºi de valoros
pe care englezii îl au la dispoziþie.

Primul gol al oaspeþilor a fost opera
lui Moses (12), fotbalist care a avut o
ultimã lunã cu adevãrat specialã. Nigeri-
anul a reuºit sã puncteze în ambele par-
tide cu Rubin Kazan ºi a recidivat cu
Basel, ajungând astfel la 3 goluri în nu-
mai 4 apariþii ca titular în cupele europe-
ne pentru Chelsea. De partea cealaltã, a

punctat Schar (87), dupã un penalty uºor
acordat de arbitrul ceh Pavel Kralovec, la
un presupus fault al lui Azpilicueta. Tabela
a fost închisã de David Luiz (foto), în pre-
lungiri (90+4), dintr-o loviturã liberã, pen-
tru un scor în concordanþã cu cele întâm-
plate pe teren.

Altfel, Fernando Torres, care traversa
la rândul sãu o formã de excepþie, le-a adus
din nou aminte suporterilor de evoluþiile
din urmã cu mai multe luni, când era doar
o umbrã a fotbalistului din „perioada Li-
verpool”. Joi, „El Nino” a fost destul de
prezent în joc, însã ºi-a permis sã rateze
cu nonºalanþã trei ocazii monumentale: mai
întâi (min. 53) a trimis în barã, pentru ca
19 minute mai târziu sã îl ia la þintã din 5
metri pe portarul Sommer. Atacantul ºi-a
„desãvârºit opera” cu douã minute înainte
de finalul timpului regulamentar, când, din
patru metri, cu jumãtate de poartã goalã
în faþã, a încercat o acrobaþie numai de el
înþeleasã.

Basel: Sommer – Degen, Schar, Dra-
govici, Park – F. Frei – Salah (Degen 78),
El Nenny (Zoua 65), Serey Die (Diaz 61),
Stocker – Streller. Antrenor: Murat Yakin.

Chelsea: Cech – Azpilicueta, Ivanovici,
Terry, Cole – D. Luiz – Hazard (Mata 71),
Ramires, Lampard (Oscar 79), Moses –
Torres. Antrenor: Rafael Benitez.

BUNDESLIGA –

ETAPA A 31-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Furth –
Hannover;

Sâmbãtã: Bayern – Freiburg, Leverkusen –
Werder, Wolfsburg – M’gladbach, Hoffenheim
– Nurnberg, Augsburg – Stuttgart, Dusseldorf
– Dortmund.

Duminicã: Mainz – Frankfurt, Schalke –
Hamburg.

1. Bayern 81 10. Stuttgart 39
2. Dortm. 61 11. Hannov. 38
3. Leverk. 53 12. Nurnb. 38
4. Schalke 46 13. Wolfsb. 37
5. Freiburg 45 14. Werder 32
6. Frankfurt 45 15. Dussel. 30
7. M’bach 44 16. Augsb. 27
8. Hamburg 44 17. Hoffenh. 24
9. Mainz 39 18. Furth 18

PRIMERA DIVISION –

ETAPA A 33-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Rayo –
Osasuna;

Sâmbãtã: Levante – Celta, Bilbao – Barce-
lona, Atletico – Real M., Zaragoza – Mallorca;

Duminicã: Espanyol – Granada, Malaga –
Getafe, Valladolid – Sevilla, Sociedad – Valencia;

Luni: Betis – Deportivo.
1. Barcelona 84 11. Sevilla 42
2. Real M. 71 12. Levante 40
3. Atletico 68 13. Vallad. 39
4. Sociedad 55 14. Bilbao 36
5. Valencia 53 15. Osasuna 32
6. Malaga 50 16. Deport. 30
7. Betis 48 17. Granada 29
8. Rayo 45 18. Mallorca 28
9. Getafe 44 19. Celta 27
10. Espan. 43 20. Zarag. 27

LIGUE 1 – ETAPA A 34-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Lille – So-
chaux;

Sâmbãtã: Lorient – Marseille, Ajaccio –
Montpellier, Bordeaux – Reims, Bastia – Tou-
louse, Brest – Rennes, Valenciennes – Nancy;

Duminicã: Lyon – St’Etienne, Nice – Troy-
es, Evian TG – Paris SG.

1. Paris SG 70 11. Toulou. 41
2. Marseille 61 12. Valenc. 40
3. Lyon 59 13. Bastia 39
4. St’Etien. 57 14. Reims 37
5. Lille 56 15. Ajaccio 35
6. Nice 54 16. Evian 34
7. Lorient 50 17. Nancy 34
8. Montpel. 48 18. Sochaux 33
9. Bordeaux 47 19. Brest 29
10. Rennes 42 20. Troyes 28

SERIE A – ETAPA A 34-A

Sâmbãtã: Atalanta – Bologna, Cagliari –
Udinese, Pescara – Napoli;

Duminicã: Sampdoria – Fiorentina, Chievo
– Genoa, Palermo – Inter, Torino – Juventus,
Parma – Lazio, Roma – Siena, Milan – Catania.

1. Juventus 77 11. Bologna 39
2. Napoli 66 12. Parma 39
3. Milan 59 13. Chievo 39
4. Fiorentina 58 14. Sampd. 38
5. Inter 53 15. Atalanta 38
6. Roma 52 16. Torino 36
7. Udinese 51 17. Siena 30
8. Lazio 51 18. Palermo 29
9. Catania 48 19. Genoa 29
10. Cagliari 42 20. Pescara 22

PREMIER LEAGUE –

ETAPA A 35-A

Sâmbãtã: Man. City – West Ham, Everton
– Fulham, Southampton – West Brom, Stoke
– Norwich, Wigan – Tottenham, Newcastle –
Liverpool;

Duminicã: Reading – QPR, Chelsea – Swan-
sea, Arsenal – Man. United;

Luni: A. Villa – Sunderland.
1. United 84 11. Fulham 40
2. City* 68 12. South. 39
3. Arsenal 63 13. Norwich 38
4. Chelsea* 62 14. Sunderl. 37
5. Tottenh.* 61 15. Stoke 37
6. Everton 56 16. Newca. 37
7. Liverpool 51 17. A.Villa 34
8. West B.* 45 18. Wigan* 31
9. Swansea* 42 19. QPR 24
10. West H. 42 20. Reading 24
(*) – un meci mai puþin.
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Digi Sport 1
11:45 – POLO – Superliga Naþionalã:

Rapid – Criºul Oradea / 13:00 – POLO –
Superliga Naþionalã: Dinamo – Steaua /
14:45 – FOTBAL – Camp. Angliei: Man.
City – West Ham / 17:00 – FOTBAL –
Camp. Angliei: Wigan – Tottenham / 19:00 –
FOTBAL – Liga I: Petrolul – Viitorul / 21:30
– FOTBAL – Liga I: FC Vaslui – Astra.

Digi Sport 2
12:00 – TENIS ATP – BRD Nãstase

Þiriac Trophy (Bucureºti): semifinale / 16:00
– TENIS ATP – BRD Nãstase Þiriac Trophy
(Bucureºti): finala la dublu / 18:00 – TENIS
ATP – BRD Nãstase Þiriac Trophy (Bucu-
reºti): meci demonstrativ / 19:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Bilbao – Barcelona / 21:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Atletico – Real
Madrid / / 23:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Zaragoza – Mallorca.

Digi Sport 3
14:00 – VOLEI (F) – Cupa României /

16:30 – JUDO – Campionatul European /
20:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor
(sferturi de finalã, manºa retur): Barcelona –
Atletico Madrid / 21:45 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Pescara – Napoli.

Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Cagliari

– Udinese / 21:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: Ajaccio – Montpellier.

Dolce Sport 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CF Brãila

– Delta Tulcea / 14:30, 17:00 – TENIS ATP

Realul îºi pune mari speranþe
într-o revenire senzaþionalã în faþa
Borussiei, dupã 1-4 la Dortmund
ºi jucãtorii lui Mourinho sunt
pregãtiþi pentru un meci mare pe
„Santiago Bernabeu” (marþi, ora
21:45).

Sub titlul „Efectul Bayern”,
cotidianul Marca a scris, ieri, cã
Real Madrid va încerca sã-ºi
bazeze revenirea în cãrþile calificã-
rii pe un debut fantastic de meci
în retur, amintind de manºa
secundã a întâlnirii de anul trecut,
cu Bayern Munchen, partidã
disputatã tot în semifinalele Ligii

Madrilenii cred într-un miracolMadrilenii cred într-un miracolMadrilenii cred într-un miracolMadrilenii cred într-un miracolMadrilenii cred într-un miracol
cu Dortmund. Au ºi un plancu Dortmund. Au ºi un plancu Dortmund. Au ºi un plancu Dortmund. Au ºi un plancu Dortmund. Au ºi un plan

Campionilor.
„Albii au pierdut la penalty-uri,

dar dupã 6 minute, la 1-0, erau
calificaþi ºi în minutul 16 era deja
2-0. Ronaldo (foto) ºi compania
plãnuiesc sã aibã acelaºi avantaj ºi
în faþa Borussiei, dupã 30 de
minute de joc, caz în care ar mai
avea o orã la dispoziþie pentru a
mai înscrie un singur gol”, au
notat jurnaliºtii prestigiosului
cotidian spaniol.

Despre duelul de marþi a vorbit
ºi cãpitanul Iker Casillas, care
foarte probabil va reveni în primul
11, dupã ce o accidentare de mai

lungã duratã l-a fãcut sã-ºi piardã
postul în dauna lui Diego Lopez.

„În 90 de minute se poate
întâmpla orice. Trebuie sã ne dãm
viaþa pe teren pentru a ajunge în
finala de pe Wembley. Cei care
vor fi pe teren vor face totul
pentru a remonta diferenþa.

Avem o ºansã. Suntem nervoºi
ºi rãniþi ºi îi înþelegem în totalitate
pe madrilenii care s-au culcat triºti
dupã meci. Vrem sã le arãtãm
fanilor cã, aºa cum am avut zile
proaste, putem avea ºi zile foarte
bune”, a declarat Iker Casillas,
citat de Marca.

E oficial. Exodul continuã la
Oltchim, iar trupa din Vâlcea se

Sâmbãtã în tur

FC Barcelona – Atletico Madrid 20-25

MKB Veszprem – THW Kiel 31-32

Duminicã

Targi Kielce – Metalurg Skopje 27-25

Hamburg – Flensburg 32-26

Câºtigãtoarele se calificã în Final Four.

Loviturã dupã loviturã pentru Oltchim

Bulatovici a semnat cu Gyor
va despãrþi în aceastã varã ºi de
Katarina Bulatovici. Handbalis-

ta din Muntenegru a sem-
nat un contract cu Gyor,
tocmai formaþia care a eli-
minat-o din Liga Campio-
nilor, conform site-ului
handball-planet.com. 

Jucãtoarea de 27 de ani
a fost acuzatã de mai mul-
te persoane din handbal,
dupã eºecul din semifina-
lele Ligii, cã nu a jucat la
capacitate maximã meciul
din Ungaria, unde Oltchim
a pierdut calificarea dra-

matic, la un singur gol.
Astfel, Katarina este a patra

jucãtoare care pãrãseºte Ol-
tchimul, dupã Ionela Stanca (în
Franþa, la Fleury Loiret), care
a plecat imediat dupã ce au apã-
rut problemele financiare, Alli-
son Pineau, care a semnat cu
Vardar Skopje ºi Alexandrina
Barbosa, care a anunþat cã plea-
cã dupã terminarea sezonului.

De asemenea la capitolul
plecãri mai trebuie trecutã ºi
despãrþirea de echipa vâlcea-
nã a antrenorului danez Jakob
Vestergaad.

HANDBAL (M) –
LIGA CAMPIONILOR –

SFERTURI DE FINALÃ –
MANªA RETUR

– Turneul de la Barcelona / 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Pescara – Napoli.

TVR 2
10:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:

CS Dinamo – ªtiinþa CSM Baia Mare.
GSP TV
12:30 – FOTBAL – Camp. Rusiei:

Dinamo Moscova – Mordovia Saransk /
14:30 – BILIARD – Camp. Naþional: etapa a
II-a / 2:30 – FOTBAL – Camp. SUA: New
England Revolution – Philadeplhia Union.

Sport.ro
12:30 – FOTBAL – Camp. Rusiei:

Dinamo Moscova – Mordovia Saransk.
Eurosport
12:00, 15:00 – SNOOKER – CM de la

Sheffield (Anglia): ziua a opta / 15:30 –
CURSE DE MAªINI – Seria Mondialã
Renault Alcaniz: prima cursã / 16:30, 19:30
– SNOOKER – CM de la Sheffield: ziua a
opta / 20:00 – RALIURI – CE: etapa a doua
/ 21:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield
(Anglia): ziua a opta.

Eurosport 2
8:00 – FOTBAL – Camp. Japoniei / 10:00

– FOTBAL AUSTRALIAN: Carlton –
Adelaide Crows / 12:30 – SNOOKER – CM
de la Sheffield: ziua a opta / 15:00 –
CICLISM – Turul Turciei: etapa a ºaptea /
16:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Bayern – Freiburg / 19:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Dusseldorf – Dortmund /
21:30 – SNOOKER – CM de la Sheffield
(Anglia): ziua a opta.

Sâmbãtã

Digi Sport 1
15:00 – TENIS ATP – BRD Nãstase

Þiriac Trophy (Bucureºti): finala /
18:00 – FOTBAL – Camp. Angliei:
Arsenal – Man. United / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Steaua.

Digi Sport 2
14:00 – VOLEI (M) – Cupa României

/ 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Torino – Juventus / 18:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor (sferturi
de finalã, manºa retur): Targi Kielce –
Metalurg Skopje / 19:30 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor (sferturi de
finalã, manºa retur): Hamburg – Flen-
sburg / / 22:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Sociedad – Valencia.

Digi Sport 3
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:

Espanyol – Granada / 15:00 – FOTBAL
– Camp. Franþei: Lyon – St’Etienne /
17:00 – FOTBAL – Camp. Angliei:
Chelsea – Swansea / 21:45 – FOTBAL
– Camp. Italiei: Milan – Catania, 22:00
– FOTBAL – Camp. Franþei: Evian TG –
Paris SG (transmisii alternative).

Dolce Sport 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo –

Gaz Metan / 17:00 – FOTBAL – Camp.
Ucrainei: ªahtior – Metalist / 22:30 –
BASCHET NBA: Milwaukee – Miami.

Dolce Sport 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM

Rm. Vâlcea – UTA Arad / 16:00 –

Duminicã

FOTBAL – Camp. Italiei: Torino –
Juventus / 21:45 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Milan – Catania.

Antena 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo –

Gaz Metan.
GSP TV
13:00 – BILIARD – Camp. Naþional:

etapa a II-a / 17:30 – FOTBAL – Camp.
Rusiei: Rubin Kazan – ÞSKA Moscova
/ 0:00 – FOTBAL – Camp. SUA:
Houston Dynamo – Colorado Rapids.

Eurosport
12:00 – SNOOKER – CM de la

Sheffield (Anglia): ziua a noua / 14:30
– SUPERSPORT – CM Assen (Olanda) /
15:30, 16:30 – CM de Turisme –
Slovakia Ring / 17:30, 19:30, 21:00 –
SNOOKER – CM de la Sheffield
(Anglia): ziua a noua.

Eurosport 2
11:30 – SUPERSTOCK – CM Assen

(Olanda) / 12:00 – SNOOKER – CM de
la Sheffield: ziua a noua / 13:00 –
SUPERBIKE – CM Assen (Olanda) /
14:00 – CICLISM – Turul Turciei:
etapa a opta / 15:30 – CURSE DE
MAªINI – Seria Mondialã Renault
Alcaniz: cursa a doua / 16:30 – FOT-
BAL – Camp. Germaniei: Mainz –
Frankfurt / 18:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Schalke – Hamburg / 21:30
– SNOOKER – CM de la Sheffield
(Anglia): ziua a noua.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXVII- A

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 Braşov 27 10 8 9 35-37 38
Mediaş 27 10 7 10 33-38 37
Oţelul 27 8 9 10 31-34 33
„U” Cluj 27 7 8 12 27-42 29
Viitorul 27 5 12 10 31-40 27
Ceahlăul 27 7 6 14 34-47 27
Concordia 27 6 8 13 22-42 26
Severin 27 5 8 14 25-36 23
Iaşi 27 6 4 17 26-40 22
Bistriţa 27 3 8 16 18-53 17

6

5

4

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

 Meciurile Ceahlăul – „U” Cluj şi Rapid – CS Turnu Severin s-au
jucat aseară.

Sâmbătă
Petrolul – Viitorul – ora 19 (Digisport 1)
FC Vaslui – Astra Giurgiu – ora 21 (Digisport 1)

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

Luni
Pandurii – Gloria Bistriţa – ora 19 (Dolcesport 1)
Oţelul – Concordia – ora 19 (Digisport 1)
CSMS Iaşi – FC Braşov – ora 21.30 (Digisport 1)

LIGA I – ETAPA A XXVIII-A

Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

CS Apă joacă derby-ul
condamnatelor

În etapa a 21-a a Ligii a III-a, seria a patra, CS Apă Craiova
întâlneşte astăzi, de la ora 17, pe stadionul „Depou”, formaţia
CS Vladimirescu. Echipa lui Ionel Luţă este penultima, cu 14
puncte, iar adversara deţine lanterna roşie cu doar 9 puncte,
ambele echipe fiind aproape retrogradate în Liga a IV-a, după
decizia FRF de a schimba sistemul competiţional. Astfel, de la
anul se vor forma patru serii de câte 18 echipe, deci la finalul
sezonului actual vor retrograda direct toate echipele clasate pe
locurile 10-13 în fiecare serie, plus trei echipe de pe locul 9, cele
mai slab clasate. Apă Craiova se află la 6 puncte de poziţia a
opta, care asigură rămânerea în eşalonul al treilea, însă şansele
de a recupera diferenţa sunt destul de mici, în ciuda formei bune
recente arătate de „hidrologi” recent. Meciul de astăzi va fi arbi-
trat de o brigadă sibiană, cu Cristian Vieru din Cisnădie la cen-
tru, asistat de Gabriel Cârlea din Sibiu şi Ioan Duma din Mediaş.
Observatori sunt: Ioan  Tutunaru din Târgu Jiu şi Vasile Palade
din Paşcani. Celelalte meciuri ale seriei s-au jucat ieri.

Fosta glorie a Ştiinţei continuă tirul asupra
patronului clubului, acuzând strategia acestuia
în privinţa reclădirii echipei

Balaci:
„Mititelu îmi lasă
senzaţia că e bolnav”

Balaci:
„Mititelu îmi lasă
senzaţia că e bolnav”

Balaci:
„Mititelu îmi lasă
senzaţia că e bolnav”

Balaci:
„Mititelu îmi lasă
senzaţia că e bolnav”

Balaci:
„Mititelu îmi lasă
senzaţia că e bolnav”

Balaci:
„Mititelu îmi lasă
senzaţia că e bolnav”

Balaci:
„Mititelu îmi lasă
senzaţia că e bolnav”

Balaci:
„Mititelu îmi lasă
senzaţia că e bolnav”

Balaci:
„Mititelu îmi lasă
senzaţia că e bolnav”

După ce a abandonat din faşă
proiectul lui Adrian Mititelu, con-
siderându-l neviabil, Ilie Balaci tra-
ge un semnal de alarmă în ceea ce
priveşte formarea echipei şi anun-
ţă că lucrurile se mişcă în sensul
greşit. „Eu i-am spus lui Mititelu,
cu cât trece timpul, cu atât va fi
mai târziu pentru noi. Dacă erau
bani, Craiova trebuia să aibă acum
un minimum de 15 jucători găsiţi
şi un lot de juniori foarte talentaţi.
Dar la Craiova se întâmplă invers,
se strânge mai întâi echipa de con-
ducere. Dar eu ştiam că se face

invers, mai întâi strângi echipa. El
a zis că are 2 milioane pentru Liga
2 şi 4 milioane pentru Liga 1. Cu 2
milioane eram de acord să încerc,
plecând de la ideea că voi face o
echipă arătoasă şi vor veni apoi şi
sponsori, şi bani de pe urma bile-
telor. Astfel am fi strâns banii ne-
cesari pentru încă un an. Eu nu i-
am spus niciodată de câţi bani am
nevoie,  el a fost primul care a
avansat această sumă, ca peste o
lună, în prezenţa mea şi a lui Ţi-
cleanu, să spună că banii de care
va dispune pe 15 mai sunt doar un

milion de euro. Eu i-am spus că nu
se poate”, a declarat Ilie Balaci pen-
tru sptfm.ro. „Minunea Blondă” a
vorbit şi despre neînţelegerile cu
Adrian Mititelu care au dus până la
urmă la neimplicarea sa în noul pro-
iect. “Eu nu am vorbit despre sala-
riu nimic cu Mititelu. Omul îmi lasă
senzaţia că este bolnav şi eu cred
că aşa este devreme ce omul ăla
nu ştie altceva decât birou şi casă
şi mai iese din când în când pe stra-
dă ca să vorbească la telefon, pen-
tru că se teme să nu aibă micro-
foane”, a mai spus Ilie Balaci.

Liga a IV-a Dolj, ultima etapă (astăzi, ora 12.00)
CS Işalniţa – CSJ Ştiinţa Craiova (A. Puiu – L.

Dâra, A. Marcu; M. Trancă), Şcoala GP – Amaradia
Melineşti s-a jucat aseară, CSO Filiaşi – Energia Cra-
iova (F. Văduva – A. Stanciu, I. Vieriu – O. Pădurea-
nu), Dinamyk Craiova – AS Podari („Constructorul”,
I. Niţoi – F. Obogeanu, R. Vitan; D. Busuioc), Pro-

meteu Craiova – Dunărea Calafat („Electroputere”,
C. Găman – A. Popescu, C. Nicola; A. Ilie, C. Dono-
se), Progresul Segarcea – Recolta Ostroveni (G. Dinu
– C. Mihai, P. Barbu; I. Tutunel), FC Leamna – Viito-
rul Cârcea (M. Ţenovici – F. Bojin, A. Georgescu; I.
Dumitrică). Avântul Pieleşti va sta.

Clasament

1. Calafat 27 20 5 2 97-23 65 +23
2. AS Podari 27 21 2 4 94-25 65 +23
3. Prometeu 27 20 2 5 87-32 62 +23
4. Filiaşi 27 16 4 7 63-32 52 +13
5. Işalniţa 27 15 4 8 62-39 49 +10
6. Ostroveni 27 12 5 10 63-62 41 -1
7. Segarcea 27 11 4 12 54-56 37 -2
8. Pieleşti 28 12 1 15 63-83 37 -5
9. Melineşti 27 10 5 12 62-68 35 -7
10. Cârcea 27 9 5 13 47-47 32 -10
11. Leamna 27 9 3 15 57-65 30 -9
12. CSJ „U” 27 7 7 13 39-62 28 -14
13. Şc. GP 27 6 6 15 50-75 24 -15
14. Dinamyk 27 5 0 22 37-130 15 -24
15. Energia 27 2 3 22 32-108 9 -32

Liga a II-a,
etapa a 23-a

Seria I, astăzi, ora 11: Săgeata Năvodari
- Sportul Studenţesc, CF Brăila - Delta
Tulcea (Dolcesport 2), CSM Unirea Slo-
bozia - FC Botoşani, ACS Buftea - Rapid
CFR Suceava, Dinamo II Bucureşti - Du-
nărea Galaţi. Clasament: 1. FC Botoşani
38p, 2. Delta Tulcea 35p, 3. CS Otopeni
35p, 4. CF Brăila 32p.

Seria a II-a: Meciul FCM Târgu Mureş -
FC Maramureş Universitar Baia Mare s-a
jucat ieri. FC Olt – Unirea Alba Iulia 3-0,
Alba Iulia s-a retras. Astăzi, ora 11: FC
Argeş Piteşti - FC Bihor Oradea, Luceafă-
rul Oradea - ACS Poli Timişoara, Damila
Măciuca - CS Mioveni, CSM Vâlcea – UTA
(duminică, ora 11, Dolcesport 2). Clasa-
ment: 1. Coronra Braşov 37p, 2. ACS Poli
34p, UTA 32p, 4. Damila 28p.


