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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ionescu are o vilă în care lo-
cuieşte, o vilă la Sinaia, alta la
MAmaia, are maşini, are cont ba-
ban în bancă însă, Popescule,
minte... n-are!

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.roactualitate / 5
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Olguţa sună mobilizarea
pentru titlul de Capitală
culturală europeană
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Primarul Lia Olguţa Vasilescu şi-a trimis şefii instituţiilor de cultură la S ibiu
pentru a lua notiţe despre ce trebuie să cuprindă dosarul de candidatură
al Băniei la titlul de Capitală culturală europeană. Concluzia cu care aceştia
s-au întors este că municipiul nostru stă mult mai bine la capitolul organizării de
evenimente culturale, motiv pentru care va câştiga această competiţie.
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Tenorul Teodor
Ilincăi: de pe scena
lirică londoneză,
pe cea craioveană

Va fi secetă:
Ministerul Agriculturii
colaborează deja cu
Patriarhia Română!

Ministrul Agricultu rii şi Dezvoltării
Rurale, Daniel Cons tantin, a tras sem-
nalul de alarmă, clamând sfătos deu-
năzi: „Trebuie să ne pregătim pentru
secetă în iulie-august, pentru a avea
pierderi cât mai mici. Trebuie util iza-
te s istemele de irigaţie aşa cum sunt
ele”. Nu ştim pe ce lume trăieşte Da-
niel Constant in. Secetă deja avem în
judeţele Olteniei, de pildă, care con tea-
ză în  balanţa cerealieră a ţării. Aceasta
este deja o constatare. Mai exact, in-
clusiv culturile de grâu , orz şi rap iţă
suferă, ca s ă nu mai vorbim de cele de
floarea-soarelu i, porumb sau plante fu-
rajere, abia pornite în vegetaţie.
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Peste 10.000 de angajaþi ai companiilor ºi regiilor de
stat ar urma sã fie disponibilizaþi pânã în 2018 prin
aplicarea planurilor de disponibilizare, numãrul esti-
mat al persoanelor care vor beneficia astfel de plãþi
compensatorii fiind indicat chiar într-un document
guvernamental. Documentul este anexat ordonanþei
de urgenþã privind protecþia angajaþilor disponibili-
zaþi, aprobatã recent de Guvern, ºi a fost discutat ºi în
Comisia pentru muncã de la Senat. „Comisia pentru
muncã a avut în atenþie, în mod deosebit, Proiectul de

lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Gu-
vernului nr.36/2013 privind aplicarea, în perioada 2013-
2018, a unor mãsuri de protecþie socialã acordatã per-
soanelor disponibilizate prin concedieri colective efec-
tuate în baza planurilor de disponibilizare, care stabi-
leºte principalele mãsuri de protecþie socialã de care
beneficiazã persoanele disponibilizate prin concedie-
re colective. Astfel, s-a estimat cã, în urma aplicãrii
planurilor de disponibilizare din cadrul societãþilor
naþionale, regiilor autonome, companiilor naþionale ºi

societãþilor comerciale cu capital majoritar
de stat, precum ºi a societãþilor comerciale
ºi a regiilor autonome subordonate autori-
tãþilor administraþiei publice locale, numã-
rul beneficiarilor acestor mãsuri de protec-
þie va fi în jur de 10.500 de persoane”, se
aratã în comunicatul Comisiei. Un docu-
ment guvernamental obþinut de Mediafax
include însã ºi o prognozã în detaliu, pe
ani, atât a sumei aferente care va fi plãtitã
ca plãþi compensatorii din bugetul asigurã-
rilor pentru ºomaj, cât ºi a numãrului de
persoane care vor beneficia de aceste plãþi.
Astfel, pentru 2013 este calculat cã din
bugetul de ºomaj vor fi scoase 37,4 milioa-
ne lei, pentru 2.539 angajaþi, iar anul viitor
vor fi achitate 82,6 milioane lei, pentru 1.941

salariaþi. În 2015 vor fi scoase din bugetul de ºomaj
83,2 milioane lei, pentru 2.130 salariaþi, în 2016 vor fi
achitate 70,8 milioane lei, pentru 1.312 angajaþi, în 2017
vor fi plãtite 57 milioane lei, pentru 1.221 angajaþi, iar în
2018 vor fi achitate încã 48,9 milioane lei, pentru 1.156
salariaþi. Documentul prevede inclusiv o reducere a
contribuþiilor la bugetul asigurãrilor sociale de stat,
calculatã pe cinci ani, urmare a acestor disponibilizãri,
de 10,6 milioane lei în acest an, 4,7 milioane lei în 2014,
59,2 milioane lei în 2015, 44,8 milioane lei în 2016 ºi 30
milioane lei în 2017. La începutul lunii martie, Mediafa-
xa anunþat cã Guvernul va începe un program de dis-
ponibilizare de angajaþi din 16 companii din sectorul
energetic, în baza unor proiecte de restructurare ºi reor-
ganizare care vor fi aplicate în intervalul 2013-2018,
salariaþii concediaþi urmând sã beneficieze de plãþi com-
pensatorii ºi venit lunar de completare. Numãrul per-
soanelor disponibilizate din companii de stat reprezin-
tã o estimare pentru ºase ani, a declarat ieri premierul
Victor Ponta. „Vreau sã lãmuresc Ordonanþa de Ur-
genþã cu disponibilizãrile: este vorba despre o estima-
re pentru ºase ani de acum încolo. Este vorba de 2.500
(n.r. – de disponibilizaþi), de 1.900 într-un an. Important
este cã noi avem cadrul legal, care existã din 2006,
pentru a plãti salarii compensatorii. Este o realitate cã
se restructureazã companii ºi sectoare”, a spus pre-
mierul în ºedinþa de guvern.
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Valoarea tichetelor
de masã ºi de creºã
a fost majoratã

Valoarea nominalã a tichetului
de masã a fost majoratã prin
indexare, iar cea a tichetului de
creºã a crescut, mãsurile, aprobate
printr-un ordin al ministrului
Muncii, urmând sã intre în vigoare
odatã cu publicarea lor în Monito-
rul Oficial. Ministerul Muncii,
Familiei, Protecþiei Sociale ºi
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
a anunþat, ieri, cã ministrul
Mariana Câmpeanu a aprobat, în
14 mai, ordinul care prevede
majorarea prin indexare a valorii
nominale a tichetului de masã de la
9 la la 9,35 de lei, precum ºi a
valorii sumei lunare care poate fi
acordatã de angajatori sub forma
tichetelor de creºã, de la 400 la 420
de lei. Valoarea nominalã indexatã
a unui tichet de masã se stabileºte,
potrivit normelor metodologice de
aplicare a Legii 142/1998, în
funcþie de evoluþia indicelui
preþurilor de consum înregistrat la
mãrfurile alimentare.

Creºterea VMG
ºi a alocaþiei de susþinere
a familiei, avizate de Guvern

Creºterea cuantumului venitului
minim garantat (VMG), în douã
etape, ºi a alocaþiei pentru susþinerea
familiei, a fost avizatã în ºedinþa de
ieri a Guvernului. Conform deciziei,
alocaþia va creºte în medie cu 30% de
la 1 iulie, respectiv de la 60 lei la 80
lei pentru o familie cu doi copii, iar
venitul minim garantat va fi majorat
cu 8,5% de la 1 iulie ºi cu 4,5%
începând cu anul viitor, respectiv, în
medie, de la 191 lei la 217 lei.
Numãrul beneficiarilor pentru
alocaþie va creºte de la 307.000 la
444.000 familii, iar cel al venitului
minim garantat va urca de la 214.000
la 279.000 familii, din luna iulie, ºi la
307.000 familii, din 2014.

Peste 200 de angajaþi de la
Divizia Petrochimicã Bradu de
lângã Piteºti, aparþinând Oltchim
Râmnicu Vâlcea, s-au adunat din
nou, ieri dimineaþã, în faþa
sediului societãþii, pentru a
protesta faþã de disponibilizãrile
anunþate ºi faþã de faptul cã
listelor de ºomaj nu au fost
întocmite corect. Potrivit
protestatarilor, criteriile de
întocmire a listelor de ºomaj nu
sunt cunoscute, liderii de
sindicat fiind acuzaþi cã nu s-au
implicat în aceastã acþiune.
„Listele de disponibilizãri nu au
fost întocmite corect, nu se
cunosc criteriile. Au fost opriþi
oameni care nu justificã activita-
tea, iar alþii cu experienþã au fost
trimiºi acasã. ªi asta fiindcã
liderii de sindicat nu s-au
implicat, iar conducerea nu ne-a
arãtat criteriile care au stat la
baza întocmirii listelor de
disponibilizare. Au zis cã trimit
în ºomaj ºi ne-am trezit cu listele
ºi daþi afarã. Cerem refacerea
listelor, au fost opriþi oameni
care nu ºtiu ce e o pompã ºi
unde sunt pompele ºi au fost
daþi afarã cei buni. Ne-au cerut
sã ne trecem pe o listã cei care
vrem sã plecãm ºi acum ne dau
afarã”, a spus un salariat.
„Criteriile nu sunt corecte,
listele la fel, asta ne doare ºi nu
putem fi de acord ca dupã 30 de
ani de muncã în condiþii grele sã
plecãm acasã ca niºte oameni de
nimic, aruncaþi ca niºte mãsele
stricate, fãrã drepturile salariale
cuvenite. Vom protesta, vom
bloca drumuri, vom face greva
foamei, nu ne vom lãsa ºi nu
vom renunþa”, a declarat un
protestatar. În replicã, liderii de
sindicat afirmã cã angajaþilor
care au vrut sã intre în ºomaj de
bunãvoie li s-a cerut sã anunþe
acest lucru pentru a fi trecuþi pe
o listã, însã unii dintre salariaþi
au crezut cã este „o simulare ºi

Noi proteste ale angajaþilor de la
Divizia Petrochimicã Bradu ºi Oltchim

Liderul Partidului Comuniºtilor din
Republica Moldova, Vladimir Voronin
(foto), a declarat pentru postul de tele-
viziune TV7 cã preºedintele român Tra-
ian Bãsescu face presiuni asupra politi-
cienilor de la Chiºinãu ºi îi sunã în stare
de ebrietate. „Eu ºtiu de apelurile telefo-
nice ale lui Bãsescu. Sunã seara, aflân-
du-se în stare de ebrietate”, a declarat
Voronin, în limba rusã, în cadrul emisiu-
nii Politica de la TV7, relateazã PRO TV
Chiºinãu. Întrebat despre ce vorbesc
oficialii moldoveni cu preºedintele ro-
mân, Voronin s-a limitat sã spunã cã aces-
ta „se amestecã, dicteazã, vine cu cerin-
þe”. Întrebat apoi pe cine sunã Bãses-
cu, Voronin a rãspuns: „Pe cine sã sune?
Pe toþi îi sunã. Pe rând”. El a precizat
însã cã pe el nu l-a sunat. Contactat de
Mediafax, purtãtorul de cuvânt al ºefu-
lui statului român, Bogdan Oprea, a
spus cã nu comenteazã declaraþia lui Vo-
ronin. În schimb, primarul Chiºinãului,
Dorin Chirtoacã, contactat de PRO TV
Chiºinãu, a recunoscut cã a discutat la
telefon cu preºedintele român despre

Voronin susþine cã Bãsescu îi  sunã
pe oficialii de la Chiºinãu în stare

de ebrietate
situaþia politicã din Republica Moldo-
va, dar a subliniat cã discuþia „a cores-
puns nivelului ºi statutului instituþiei pre-
zidenþiale, spre deosebire de replicile de
cartier ale lui Vladimir Voronin” ºi cã pre-
ºedintele român este „mai preocupat de
integrarea europeanã a Republicii Mol-
dova decât fostul preºedinte al Repu-
blicii Moldova (care, de fapt, vrea în uni-
unea euroasiaticã), ceea ce este grav”.

nu un document real”, astfel cã
a izbucnit scandalul. De aseme-
nea, peste 100 de salariaþi de la
Oltchim Râmnicu Vâlcea au
protestat ieri dimineaþã, nemulþu-
miþi de disponibilizãrile anunþate
ºi de valoarea plãþilor compensa-
torii acordate la trimiterea în
ºomaj. Potrivit preºedintelui
Sindicatului Liber Oltchim, Mihai
Diculoiu, angajaþii combinatului
considerã cã au fost minþiþi cu
privire la drepturile salariale care
se acordã în cazul concedierilor
colective. „Sãptãmâna trecutã,
administratorul judiciar al SC
Oltchim (n.r. - Gheorghe Piperea)
a anunþat cã urmeazã sã fie
disponibilizaþi 900 de salariaþi,
600 de la Vâlcea ºi 300 de la
Piteºti, dar salariaþii se tem cã nu
vor primi salarii compensatorii ºi
nici un drept prevãzut în con-
tractul colectiv de muncã. Din
câte am înþeles noi dintr-o
discuþie cu domnul Piperea,
oamenii ar urma sã plece acasã
doar cu alocaþia de ºomaj ºi cu
acel venit de completare, care
este de fapt diferenþa între
alocaþia de ºomaj ºi venitul
mediu net din economie pe luna
ianuarie, dar ºi acesta impozitat”,
a spus Diculoiu. El a adãugat cã
protestele angajaþilor au fost
reluate pe termen nelimitat.

Guvernul a decis, sãptãmâna
trecutã, alocarea a maximum 7
milioane lei din bugetul asigurã-
rilor pentru ºomaj pentru plata
venitului lunar de completare
acordat persoanelor care vor fi
disponibilizate de la Oltchim
Râmnicu Vâlcea. Hotãrârea
stabileºte cã disponibilizãrile
vor avea loc în baza planului
întocmit de cãtre administratorul
judiciar al societãþii. Combinatul
Oltchim Râmnicu Vâlcea a intrat
în insolvenþã, cererea de declan-
ºare a acestei proceduri fiind
aprobatã în 30 ianuarie de
Tribunalul Vâlcea.

Preºedintele Traian Bãsescu a susþinut asearã, într-o declaraþie de presã de la Palatul
Cotroceni, cã a avut discuþii cu toþi cei 6 procurori-ºefi propuºi la Parchetul General, DNA
ºi DIICOT ºi cã a semnat decretele de numire în funcþie a acestora. „În ceea ce priveºte
nominalizãrile pentru Parchete, am emis decret pentru numirea tuturor celor ºase propu-
neri ale ministrului Justiþiei. Am discutat cu toþi cei ºase procurori în aceste zile, ºi mesajele
mele, având în vedere cã se aflã la vârful parchetelor ºi direcþiilor cele mai importante, au
fost urmãtoarele: primul ºi cel mai important, sã facã echipã. (...) Al doilea lucru pe care l-
am cerut a fost sã ridice nivelul de eficienþã ºi cel calitativ al luptei anticorupþie. Cel de-al
treilea lucru a fost lupta împotriva crimei organizate. (...) I-am atenþionat cã, dincolo de
condamnarea celor vinovaþi, este extrem de important, la fel de important, ºi recuperarea
daunelor produse. Le-am solicitat sã utilizeze în mod major procedura de confiscare
extinsã, pentru care existã lege, nu avem nevoie de modificarea Constituþiei”, a spus ºeful
statului. Referitor la Tiberiu Niþu, propus pentru funcþia de procuror general, Traian
Bãsescu a spus cã a „avut o solicitare specialã, dincolo de a face echipã cu cei doi
adjuncþi pe care îi are, Bogdan Licu ºi Codruþ Olaru, o restanþã din vremea doamnei
Kovesi: clarificarea mãcar a douã aspecte din Revoluþie - cine a luat decizia politicã,
militarã ºtim, ºi a cerut ministrului Apãrãrii sã fie scoasã armata împotriva poporului ºi, mai
ales, armata cu muniþie de rãzboi. (...) E un rãspuns pe care domnul procuror general
trebuie sã mi-l dea pânã anul viitor. A doua întrebare: care e cadrul în care s-a luat decizia
politicã de a fi înarmate gãrzile populare cu arme ºi muniþie de rãzboi”.

Bãsescu:  Am semnat  decrete le
de numire pentru cei 6 procurori ºefi
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Potrivit primarului Lia Olguþa
Vasilescu, în acest moment se lu-
creazã la constituirea unei asocia-
þii care va promova acþiunile cul-
turale pe care le va face Primãria
Craiova. „Au existat multe voci

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primarul Lia Olguþa Vasilescu ºi-a
trimis ºefii instituþiilor de culturã la Si-
biu pentru a lua notiþe despre ce trebu-
ie sã cuprindã dosarul de candidaturã
al Bãniei la titlul de Capitalã culturalã

europeanã. Concluzia cu care aceºtia
s-au întors este cã municipiul nostru stã
mult mai bine la capitolul organizãrii
de evenimente culturale, motiv pentru
care va câºtiga aceastã competiþie.

care au spus cã oraºul Craiova nu
are ce cãuta într-o astfel de com-
petiþie, în primul rând din cauza
imaginii pe care noi o avem la ni-
vel naþional. Dar cred cã, promo-
vându-ne prin culturã, vom înþe-

lege cu toþii care este istoria Cra-
iovei, tradiþiile, cultura”, a decla-
rat edilul-ºef al Craiovei. Mai
mult, o parte din directorii insti-
tuþiilor de culturã din Bãnie au fã-
cut recent o deplasare la Sibiu,
fostã Capitalã culturalã europea-
nã, pentru a afla detalii despre
cum se organizeazã competiþia în
care ºi Craiova a intrat.

Cine ne ridicã punctajul
Olguþa Vasilescu crede cã Bã-

nia are câteva atuuri cu care va
reuºi sã convingã juriul cã este
potrivitã pentru a fi desemnatã cen-
trul culturii europene pentru anul
2021. „Sunt absolut convinsã cã
oraºul nostru poate sã câºtige
aceastã competiþie pentru cã avem
cele mai multe instituþii de culturã
finanþate din bugetul local sau al
Consiliului Judeþean, spre deose-
bire de alte oraºe din România,
care au multe dintre instituþii finan-
þate de Ministerul Culturii. ªi asta
ne ajutã foarte mult la punctaj”. În
al doilea rând, se conteazã pe
prestigiul unor instituþii locale,
„care nu au fost înfiinþate anul
acesta sau anul trecut, ci sunt chiar
de zeci de ani”.

Centrul Multifuncþional
va fi „mall-ul cultural” al Craiovei

Primarul a nominalizat Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”,
care va aduce „multe puncte” în-
trucât este al doilea din þarã din
punctul de vedere al premierelor
pe care le-a pus în scenã. Un alt
eveniment cultural galonat cu care
autoritãþile þintesc sã acumuleze la
punctaj este Festivalul „Shake-
speare”, care a ajuns deja la mai
multe ediþii, toate organizate cu
participare internaþionalã pe scena
Naþionalului craiovean. «Avem ºi
un Festival „Shakespeare” la Cra-
iova, foarte bine vãzut în toatã lu-
mea ºi care deja are o tradiþie ºi
care va continua», a punctat pri-
marul Olguþa Vasilescu. Acesta a
anunþat ºi cã, pentru o mai bunã
vizibilitate, va pune la dispoziþia
instituþiilor de culturã Centrul Mul-
tifuncþional din Romaneºti, aºtep-
tându-se ca acesta sã devinã „un
fel de mall cultural”, în aceastã
perioadã.

Record de public la Zilele
„Mihai Viteazul”

Cel mai bun argument cã Bã-
nia va ieºi câºtigãtoare din aceas-
tã competiþie culturalã – în care
s-au înscris deja Timiºoara, Cluj,
Iaºi ºi Arad – sunt Zilele „Mihai
Viteazul” care tocmai s-au înche-
iat. „Am stabilit un record de pu-
blic prezent la o piesã de teatru,
dupã cum ne-au spus cei de la Mi-
nisterul Culturii. La simularea Bã-

tãliei de la Cãlugãreni au fost pre-
zenþi peste 10.000 de oameni. A
fost un public foarte educat ºi
vreau sã le mulþumesc foarte mult
craiovenilor pentru modul în care
au participat la aceste evenimen-
te culturale, pentru felul în care

au apreciat actul de culturã”, a
mai spus Olguþa Vasilescu. Toto-
datã, municipalitatea puncteazã ºi
cu siturile arheologice „cel mai
bine finanþate din România – asta
ne spun specialiºtii din cadrul Mi-
nisterului Culturii”.

Vlad Drãgulescu, managerul Filarmonicii „Oltenia”:
«La Sibiu am studiat posibilitatea de a candida ºi de a câºtiga titlul de

Capitalã culturalã europeanã pentru anul 2021. Ne-am întors cu foarte
multe speranþe ºi optimism, pentru cã avem aici toate resursele necesare
pentru a atinge acest scop. Important este un aspect ce priveºte oraºul, de
la fiecare cetãþean pânã la fiecare instituþie, pentru cã tot acest demers nu
va fi fãcut doar de instituþiile de culturã, ci de fiecare cetãþean în parte,
pentru cã împreunã vom avea de câºtigat foarte mult nu numai ca imagine,
ci ºi economic. Se spune cã pentru fiecare euro bãgat de Sibiu ca ºi
Capitalã culturalã europeanã s-au recuperat mai târziu 10 euro».

Lucian Dindiricã, managerul  Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman”:

«Treaba noastrã este sã demonstrãm cã oraºul Craiova nu este unul al
scandalurilor, ci este un oraº cultural. Am fãcut un calcul ºi ne-am dat seama
cã, însumate, evenimentele culturale din Craiova, din perioadã în care nu ne
pregãteam pentru a fi Capitalã culturalã europeanã, sunt mult mai multe
decât a avut Sibiul în anul 2007, când a fost Capitalã culturalã europeanã. Ei,
atunci, au avut 2.048, iar noi, analizând toate instituþiile ºi evenimentele de
culturã care se desfãºoarã în decursul anului 2013, sunt cu mult mai multe».

Antoniu Zamfir, managerul Teatrului Liric „Elena Teodorini”:
«Ne-am creat o idee de plecare, ºtim ce paºi trebuie sã urmãm de acum

înainte. Vom analiza tot potenþialul instituþiilor de culturã, vom identifica
toate personalitãþile culturale ale Craiovei ºi ale zonei extrapolare, toate
manifestãrile de tradiþie din oraº ºi apoi vom încerca sã potenþãm toate
evenimentele pe care Craiova culturalã le are. Suntem optimiºti, suntem
dispuºi la efort, ºtim cã nu este uºor, dar cu atât mai mare va fi bucuria
realizãrii atunci când vom primi titlul de Capitalã culturalã europeanã».

Oana Bicã, directorul Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”:
«Vã asigur cã Ansamblul „Maria Tãnase” îºi va da tot interesul în

acest proiect, în promovarea obiceiurilor ºi tradiþiilor pe care noi le-am
moºtenit. Ne bucurãm de foarte mulþi susþinãtori ºi admiratori a tot ce
înseamnã culturã în Craiova ºi nu suntem un oraº al scandalurilor ºi
numai al lucrurilor murdare. Trebuie sã promovãm în continuare cultura,
pentru cã este o etichetã bunã pentru noi».
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În decembrie 2011, procuro-
rii DNA – Serviciul Teritorial
Craiova l-au trimis în judecatã
pe Vitalie Stanciu, primar al ora-
ºului oltean Balº la data comite-
rii faptelor, pentru abuz în ser-
viciu contra intereselor publice,
în formã continuatã ºi douã in-
fracþiuni de fals intelectual, din
care una în formã continuatã. În
acelaºi dosar a fost trimis în ju-
decatã ºi Eugen Butoi, adminis-
trator la S.C. EUROCOM
S.R.L., acuzat de folosire sau
prezentare de declaraþii sau do-
cumente false, inexacte sau in-
complete, care au avut ca rezul-
tat obþinerea pe nedrept de fon-
duri din bugetul Comunitãþii Eu-
ropene, în formã continuatã,
înºelãciune cu consecinþe deo-

sebit de grave ºi uz de fals.
În rechizitoriul întocmit la fi-

nalizarea cercetãrilor, procuro-
rii anticorupþie au reþinut cã, pe
parcursul derulãrii procedurilor
de accesare a unor fonduri SA-
PARD, pentru construcþia unui
abator pe raza oraºului Balº, ju-
deul Olt, în perioada 2006-
2007, inculpatul Butoi Eugen,
în calitate de reprezentant legal
al S.C. EUROCOM S.R.L., a
prezentat la Agenþia de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit (APDRP) - Centrul Re-
gional pentru Dezvoltare Rura-
lã ºi Pescuit 4 S-V Oltenia din
Craiova si, ulterior, la Oficiul
Judeþean pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit Olt, mai mul-
te documente false (certifica-

tul de urbanism, autorizaþia de
construire ºi copii certificate ca
fiind conforme cu originalul au-
torizaþiei respective). Ca urma-

re, S.C. EUROCOM S.R.L., a
obþinut pe nedrept suma totalã
de 942.392,97 lei (echivalentul
a 274.624,35 euro), reprezen-
tând fonduri din bugetul Comu-
nitãþilor Europene ºi din buge-
tul naþional. Procurorii DNA
Craiova au mai reþinut faptul cã
Vitalie Stanciu, „în calitate de
primar al oraºului Balº, a dis-
pus emiterea ºi prelungirea în
mod nelegal a documentelor
false depuse la APDRP, respec-
tiv certificatul de urbanism ºi
autorizaþia de construire. De
asemenea, Stanciu Vitalie a
omis sã înregistreze în eviden-
þele speciale ale Primãriei aces-
te documente pentru a ascunde
faptul cã lucrãrile au fost înce-

pute fãrã respectarea legii. Prin
aceasta, bugetul Primariei Balº
a fost prejudiciat cu suma tota-
lã de 35.512,46 lei reprezentând
taxele pe care S.C. EUROCOM
S.R.L. ar fi trebuit sã le achite
pentru emiterea actelor respec-
tive”. În vederea recuperãrii
pagubei, procurorii au instituit
sechestru asigurator asupra
unor bunuri imobile aparþinând
S.C. EUROCOM SRL.

Dosarul a fost înaintat Tribu-
nalului Dolj, care l-a soluþionat
ieri. Magistraþii i-au gãsit vino-
vaþi pe ambii inculpaþi, Vitalie
Stanciu fiind condamnat la 2 ani
de închisoare cu executare, în
timp ce Eugen Butoi a primit 7
ani de închisoare cu executare.
Instanþa a menþinut sechestrul
asigurator asupra bunurilor so-
cietãþii ºi l-a onligat pe Butoi la
plata sumei de 1.539.918 lei, re-
prezentând valoarea integralã a
finanþãrii nerambursabile, la care
se adaugã dobânzi legale ºi pe-
nalitãþi. Prejudiciul creat Primã-
riei Balº a fost acoperit în tota-
litate, astfel cã Stanciu a fost
obligat la plata sumei de 8.000
de lei cheltuieli judiciare statu-
lui, în timp ce Eugen Butoi tre-
buie sã achite 14.200 de lei chel-
tuieli judiciare. Sentinþa nu este
definitivã, atât inculpaþii cât ºi
procurorii putând declara apel.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pronun-
þat, ieri, sentinþa în dosarul în care fostul
primar al oraºului Balº, Vitalie Stanciu, a
fost trimis în judecatã de procurorii DNA
– Serviciul Teritorial Craiova, pentru fap-
te de corupþie. Stanciu a fost condamnat la
2 ani de închisoare cu executare, în ace-

laºi dosar fiind condamnat la 7 ani de în-
chisoare cu executare ºi administratorul
unei firme din Balº cãruia primarul i-a eli-
berat documente false, pentru a obþine fon-
duri prin programul SAPARD. Sentinþa
Tribunalului Dolj nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel.

Fostul primar din Balº, 2 ani de închisoare
cu executare pentru fapte de corupþie

Marian Dan Voinescu, inspector în cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã (DSP) Dolj –
Serviciul Control în Sãnãtate Publicã – Com-
partimentul Inspecþia ºi Controlul Factorilor
de Risc din Mediul de Viaþã ºi Muncã a fost
trimis în judecatã, în decembrie 2012, de pro-
curorii din cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie (DNA) – Serviciul Teritorial Craiova
pentru luare de mitã. În rechizitoriul întocmit
la finalizarea cercetãrilor, procurorii au reþi-
nut faptul cã „la data de 22 noiembrie 2012,
cu ocazia efectuãrii unui control de speciali-
tate la punctul de lucru al unei societãþi co-
merciale, inculpatul Voinescu Marian-Dan, în
calitate de inspector în cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, a pretins de la repre-
zentantul firmei controlate, denunþãtor în ca-
uzã, suma de 3.000 de lei ºi a acceptat sã
primeascã de la denunþãtor suma de 500 lei”.

Mai precis, anchetatorii au stabilit cã, în
urma controlului, inspectorul Voinescu a des-
coperit mai multe deficienþe într-un magazin
din Drãnic, care era neigienizat, avea tencuiala
degradatã, pâinea era vândutã din sala de des-
facere, iar vânzãtoarea nu purta echipament
adecvat. Voinescu i-a spus patroanei, pe care
o cunoºtea, cã pentru deficienþele constatate
amenda este între 5.000 ºi 10.000 de lei, însã
poate „scãpa” cu numai 3.000 de lei. „Când

aceasta (n.r. – administratoarea) a precizat
cã se aflã în imposibilitatea de a face rost de
o sumã atât de mare, inculpatul a pretins 1.000
de lei, cu precizarea cã dacã nu-i are nici pe
aceºtia, acceptã ºi 500 de lei”, se mai aratã în
rechizitoriul procurorilor. Ca sã poatã „bate
palma”, inspectorul Voinescu a întocmit un
proces-verbal de constatare a condiþiilor igie-
nico-sanitare într-o formã atipicã, care îi dã-
dea posibilitatea sã aplice doar un avertisment.
ªi asta în condiþiile în care, în celelalte proce-
se-verbale, întocmite în aceeaºi zi de acelaºi
inspector, se regãseau toate recomandãrile,
termenele de remediere ºi data la care patro-
nii erau aºteptaþi sã se prezinte la sediul DSP
Dolj cu documentele cerute.

Marian Dan Voinescu s-a înþeles cu fe-
meia ca a doua zi sã vinã la Craiova, sã-i
aducã ºpaga. Aceasta, care îl denunþase la
Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj ºi pri-
mise bancnotele inscripþionate de crimina-
liºti cu „MITÃ”, s-a prezentat la biroul bãr-
batului. Femeia i-a dat banii, a ieºit ºi a in-
trat echipa operativã, care l-a ridicat ºi la
dus la Parchet. Voinescu a fost reþinut, apoi
arestat preventiv pentru 20 de zile.

Pe 4 decembrie 2012 dosarul a fost înre-
gistrat pe rolul Tribunalului Dolj, douã zile
mai târziu instanþa a menþinut arestarea pre-

ventivã a inculpatului, primul termen pe fond
fiind stabilit pe 23 ianuarie a.c. Pe 23 ianua-
rie, Voinescu a declarat în faþa completului
de judecatã cã recunoaºte ºi regretã comite-
rea faptei ºi a cerut sã fie judecat cu aplica-
rea prevederilor art. 320 indice 1 din Codul
de procedurã penalã, vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã. Pe 25 ianua-
rie Marian Dan Voinescu a fost gãsit vinovat
de luare de mitã ºi a fost condamnat la un an
de închisoare cu executare.

Pe 13 martie a.c. Curtea de Apel Craiova
i-a respins lui Voinescu apelul ºi i-a menþinut
arestarea preventivã, acesta declarând recurs.
S-a înregistrat recursul pe rolul Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, însã, la primul termen

de judecatã, pe 24 aprilie a.c., bãrbatul a de-
clarat cã-ºi retrage recursul, astfel cã sen-
tinþa primitã la Tribunalul Dolj a rãmas defi-
nitivã: „Ia act de declaraþia de retragere a
recursului formulat de inculpatul Voinescu
Marian Dan împotriva deciziei penale nr.
87 din 13 martie 2013 a Curþii de Apel Cra-
iova – Secþia Penalã ºi pentru Cauze cu
Minori. Obligã recurentul inculpat la plata
sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judi-
ciare cãtre stat, din care suma de 100 lei,
reprezentând onorariul parþial cuvenit apã-
rãtorului desemnat din oficiu pânã la pre-
zentarea apãrãtorului ales, se va avansa din
fondul Ministerului Justiþiei. Definitivã”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a ÎCCJ.

Inspectorul Marian Dan Voinescu din cadrul Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã (DSP) Dolj, în prezent încarcerat în Penitenciarul de Maximã Sigu-
ranþã Craiova, a rãmas cu pedeapsa de 1 an închisoare cu executare pe
care a primit-o pe fond, pentru luare de mitã. Hotãrârea este definitivã,
întrucât inspectorul ºi-a retras, pe 24 aprilie a.c., recursul pe care îl de-
clarase împotriva deciziei Curþii de Apel Craiova care îi menþinuse ace-
eaºi pedeapsã. Bãrbatul este dupã gratii din noiembrie 2012 ºi va rãmâ-
ne acolo pânã la ispãºirea pedepsei. Voinescu a fost judecat pentru luare
de mitã, dupã ce a fost prins în flagrant, în propriul birou, primind 500 de
lei ºpagã de la administratorul unei firme din Drãnic, pentru a nu-i aplica
amenda prevãzutã de lege pentru neregulile constatate.

Inspectorul VInspectorul VInspectorul VInspectorul VInspectorul Voinescu de la DSP Dolj,oinescu de la DSP Dolj,oinescu de la DSP Dolj,oinescu de la DSP Dolj,oinescu de la DSP Dolj,
condamnat definitiv pentru luare de mitãcondamnat definitiv pentru luare de mitãcondamnat definitiv pentru luare de mitãcondamnat definitiv pentru luare de mitãcondamnat definitiv pentru luare de mitã
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Ministrul Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale, Daniel Constan-
tin, a tras semnalul de alarmă,
clamând sfătos deunăzi: „Tre-
buie să ne pregătim pentru
secetă în iulie -august, pentru
a avea pierderi cât mai mici.
Trebuie utilizate  s is te me le
de irigaţie  aşa cum sunt e le”.
Nu ştim pe ce lume trăieşte Da-
niel Constantin. Secetă deja
avem în judeţele Olteniei, de pil-
dă, care contează în balanţa ce-
realieră a ţării. Aceasta este deja
o constatare. Mai exact, inclu-
siv culturile de grâu, orz şi rapiţă
suferă, ca să nu mai vorbim de
cele de floarea-soarelui, porumb
sau plante furajere, abia pornite
în vegetaţie. Nu demult, Daniel
Constantin spunea că pentru rea-
bilitarea staţiilor de punere sub
presiune a sistemelor de irigaţii,
alocările din fondurile europene
vor creşte la 60 de milioane de
euro, faţă de 25 de milioane de
euro anul trecut. Întrebarea este
următoarea: ce s-a întreprins
până acum, pentru a se trece
la umplerea canalelor cu apă?
Apoi, trebuia aşteptată luna mai
pentru a aduce în discuţie pre-
gătirea sistemelor de irigaţie pen-

MIRCEA CANŢĂR

Va fi secetă: Ministerul Agriculturii
colaborează deja cu Patriarhia Română!

tru ceea ce urmează? Este pri-
ma dată când avem secetă? Mi-
nistrul Daniel Constantin este un
ageamiu în problematica agrară,
fără nici o legătură cu experien-
ţa proprie de viaţă, iar gargara
promovată este strict politicianis-
tă. Dacă anul trecut, potrivit unei
menţionări care îi aparţine, pier-
derile cauzate de secetă au fost
de 20%, dar au fost sectoare
care „au înregistrat pierderi
de 60%”, nu era firesc un plus
de precauţie şi operativitate?
Stupizenia demersurilor ministru-
lui Daniel Constantin nu se
opreşte aici, fiindcă, în ziua de
13 mai a.c., ne informează Bi-
roul de Presă al Patriarhiei Ro-
mâne, a fost semnat Protocolul
de colaborare între Patriarhia
Română şi Ministerul Agricultu-
rii şi Dezvoltării Rurale, prin
Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel şi ministrul Daniel Con-
stantin. Conform protocolului,
„locuitorii din zonele rurale
vor fi informaţi despre fondu-
rile e uropene derulate prin
Programul Naţional de Dez-
voltare Rurală, prin susţine-
rea campaniei  «PNDR vine
în satul tău»”. Explicaţie la pre-

vederile convenite prin protocol:
„Pământul este un dar al lui
Dumnezeu, iar omul are res-
ponsabilitatea sfântă de a-l
proteja şi cultiva. Din acest
motiv, colaborarea dintre bise-
rică şi Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Durabile este
necesară, cu atât mai mult cu
cât satul românesc este în pre-
zent îmbătrânit şi sărăcit,
având nevoie de o implicare
activă a tinerilor în proiectele
de dezvoltare rurală”. Te freci
la ochi. De uimire. Trecem pes-
te nătânga neatenţie a redactă-
rii, fiindcă protocolul pomeneşte
când de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, când de Mi-
nisterul Agriculturii şi Dezvoltă-
rii Durabile, când de „satul îm-
bătrânit şi sărăcit”, când de
„implicarea activă a tineri-
lor”. Numai de aportul preoţilor
în campaniile electorale viitoare
nu se pomeneşte nimic, dar aşa
ceva probabil se subînţelege. Ce
lobby să facă preoţii pentru „aso-
cierea şi comasarea terenu-
rilor”, când ei pot cel mult să le
ia... în arendă. Din nefericire,
înalta ierarhie a Bisericii Orto-
doxe nu participă la marile eve-

nimente ale cetăţii laice, deşi ele
influenţează din plin viaţa eno-
riaşilor. Când a avut BOR o ati-
tudine de implicare, nepărtini-
toare, principială, care să pro-
voace emoţie? În urmă cu doi
ani, când Traian Băsescu a de-
cis tăierea salariilor cu 25% şi
a pensiilor cu 15% (CCR a in-
terzis ulterior tăierea pensiilor)?
În octombrie 2011, când s-a fă-
cut că plouă în poveste cu cele-
brarea regelui Mihai I? Despre
patriarhul Daniel, fost Mitropo-

lit al Moldovei, se spune că este
un abil om de afaceri şi atât.
Aşa că protocolul de colabora-
re dintre Patriarhia Română şi
Ministerul Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale, lipsit de orice
credibilitate şi utilitate, mai de
grabă... ascunde ceva. Fiindcă
o formalitate de duzină, o com-
plimentare reciprocă, sunt ex-
cluse. Să „convoace” preoţii
norii de ploaie prin rugăciuni, ne
îndoim. De ei nu mai ascultă
nimeni. De multă vreme.

„Prin noua schemă de ajutor de
minimis se introduce condiţia de a
crea până la finalizarea investiţiei şi
de a menţine pe o perioadă de mini-
mum 3 ani de la finalizarea investi-
ţiei: cinci locuri de muncă, din care
cel puţin două pentru persoane care
nu au avut contract individual de
muncă în ultimele 3 luni, în cazul
unui ajutor de minimis de până la
100.000 de euro,  inclusiv; şapte
locuri de muncă, din care cel puţin
trei pentru persoane care nu au avut
contract individual de muncă în ul-

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri,
constrânsă de crearea de locuri de muncă

În şedinţa de Guvern de ieri a fost
aprobat proiectul de hotărâre privind
acordarea de ajutoare de minimis pen-
tru investiţiile realizate de întreprinde-
rile mici şi mijlocii. Guvernul Ponta a
introdus criterii suplimentare de eligibi-

timele 3 luni, în cazul unui ajutor
de minimis de la 100.000 de euro
până la 200.000 de euro, inclusiv”,
se arată în hotărârea aprobată de
Guvernul Românie.

Ajutorul de minimis se plăteşte
după efectuarea cheltuielilor eligi-
bile aprobate prin acordurile pentru
finanţare. În cazul construcţiilor cu
scop industrial, valoarea maximă a
cheltuielilor eligibile se determină pe
baza unor standarde de cost în sco-
pul evitării decontării unor cheltu-
ieli supraevaluate şi eliminării sub-

iectivismului în eva-
luarea proiectelor de
investiţii.
Plata se va efectua
după verificarea
la faţa locului
a realizării investiţiei

În vederea plăţii
ajutorului de minimis,
întreprinderea care a
primit Acord pentru
finanţare transmite

Ministerului Finanţelor Publice, la
Regis tratura generală (s trada
„Apolodor” nr. 17,  sec tor 5,
Bucureşti): a) cerere de plată a aju-
torului de minimis, conform For-
mularului nr. 4l a prezenta proce-
dură; b) opis cu toate documente-
le anexate Cererii de plată a ajuto-
rului de minimis; c) documentele
justificative prevăzute în Formu-
larul nr. 5 la prezenta procedură,
în ordinea prezentată în formular.
Copiile conţin menţiunea „Con-
form cu originalul”,  ştampila şi

semnătura persoanei autorizate să
reprezinte legal întreprinderea.
„Plata ajutorului de minimis se face
având în vedere valoarea activelor
achiziţionate şi înregistrate în con-
tabilitate, pe baza facturilor emise
de furnizor, conform reglementă-
rilor legale în vigoare, în limita fi-
nanţării aprobate prin Acordul pen-
tru finanţare. În cazul în care se
constată lipsa unor documente sau
neconcordanţe între datele şi in-
formaţiile transmise, Unitatea de
implementare transmite o solicita-
re de completare a Cererii de plată
a ajutorului de minimis. Plata aju-
torului de minimis de către Minis-
terul Finanţelor Publice se va efec-
tua după verificarea la faţa locului
a realizării investiţiei de reprezen-
tanţii Unităţii de implementare.
S-a simţit nevoia introducerii
unor constrângeri

În vechea schemă de acordare a
acestui tip de ajutor din partea sta-
tului nu exista obligativitatea legată

de crearea şi menţinerea de noi lo-
curi de muncă. Se pare că schema
a funcţionat destul de bine şi înain-
te, dar Guvernul Ponta a simţit ne-
voia introducerii noilor constrân-
geri. „În perioada 2008-2010 au fost
aprobate spre finanţare un număr
de 905 proiecte de investiţii în va-
loare totală de aproximativ 100 de
milioane de euro, echivalent în lei.
Bugetul alocat schemei a fost an-
gajat în totalitate, schema fiind de-
clarată închisă la data de 7 iunie
2010. Din cele 905 proiecte de in-
vestiţii aprobate spre finanţare s-au
realizat 821 de investiţii; 84 de pro-
iecte de investiţii nu s-au realizat din
cauza lipsei sursei de finanţare sau
a renunţării la proiectul de investi-
ţii. Pentru cele 821 de proiecte de
investiţii realizate în perioada 2008-
2011 s-a plătit un ajutor de minimis
în sumă de 371,29 mil. lei, faţă de
397,17 mil. lei ajutor de minimis
aprobat, rezultând un grad de im-
plementare de 93,5%”, se arată în
nota de fundamentare.

MARIN TURCITU

litate pentru firmele care doresc să ob-
ţină ajutoare de minimis, investitorii fi-
ind obligaţi să facă dovada creării şi
menţinerii unui număr minim de locuri
de muncă dacă doresc să primească bani
de la stat.
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În cadrul evenimentului vor fi pre-
miate cele mai bune proiecte imple-
mentate de sectorul asociativ în ulti-
mul an. Acestea au fost alese de un
juriu format din peste 60 specialiºti
în implementarea ºi evaluarea proiec-
telor, din cele 220 de proiecte ºi pro-
grame care au fost înscrise în cadrul
competiþiei, de 151 de reprezentanþi
ai sectorului non-profit ºi neguver-
namental din toatã þara. Mai multe
detalii despre proiectele înscrise, dar
ºi despre membrii juriului puteþi gãsi
pe www.galasocietatiicivile.ro.

„Prin asocierea cu Gala Societãþii

Civile susþinem recunoaºterea celor
mai bune proiecte care vin din so-
cietatea civilã. Parteneriatul durea-
zã de mai bine de nouã ani ºi rãmâ-
nem alãturi de acest proiect pentru
cã împãrtãºim misiunea, viziunea ºi
valorile lui. Rompetrol încurajeazã ºi
susþine oameni cu realizãri impor-
tante, care stau în spatele acestor
proiecte inovative. Aceºti oameni
sunt modele de succes pentru an-
treprenoriatul social ºi avem nevo-
ie de ei în societatea modernã”, a
declarat Alexey Golovin, Director
Comunicare Grup Rompetrol.

„2013 – Anul European
al cetãþenilor”

De asemenea, în cadrul festivitãþii
de premiere, va fi anunþatã ºi cea mai
bunã propunere de proiect depusã în
cadrul secþiunii dedicatã ediþiei „2013
– Anul European al cetãþenilor”,
sprijinitã ºi organizatã în parteneriat cu
Reprezentanþa Comisiei Europene în
România. Iar pentru cel de-al treilea an
consecutiv va fi acordat unei organi-
zaþii Premiul „Dan Manoleli” pentru
Dezvoltarea Societãþii Civile.

În acest an, organizatorii au no-
minalizat la premiile speciale o serie
de campanii sociale, desfãºurate de -
reprezentanþi ai celor trei sectoare –
public, privat ºi asociativ, concreti-
zate în campanii de comunicare, care
au o conotaþie educativa ºi/sau so-
cialã, cu scopul de a informa, sensi-

biliza sau de a schimba atitudini ºi
comportamente ºi care au reuºit sã
atragã atenþia asupra unor probleme

cu care societatea se confruntã. Ini-
þiatã în anul 2002, de-a lungul celor
unsprezece ediþii ale Galei Societãþii
Civile, au fost înscrise în competiþie
1.556 de proiecte, semnate de orga-
nizaþii non-profit, neguvernamenta-

le, grupuri de iniþiativã sau persoane
fizice. La ediþia de anul acesta s-a
înregistrat un numãr record de în-
scrieri. Gala Societãþii Civile este un
proiect al Fundaþiei “Gala Societãþii
Civile”, part of Millenium People. În
cadrul Festivitãþii de premiere, se vor
acorda premii pentru patru categorii
ºi mai multe secþiuni.

MARGA BULUGEAN

Festivitatea de acordare a premiilor Ga-
lei Societãþii Civile, ediþia a XI-a va avea
loc în data de 3 iunie, începând cu ora
20 .00 ,  la  Opera  Naþ ionalã  Bucureºt i .

Evenimentul va fi  prezentat de Mircea
Toma – psiholog, jurnalist ºi activist pen-
tru  dreptur i le  omului  º i  de  Cãtã l in
ªtefãnescu – realizator ºi moderator TVR 1.

Gala Societãþii Civile va avea loc pe 3 iunie,Gala Societãþii Civile va avea loc pe 3 iunie,Gala Societãþii Civile va avea loc pe 3 iunie,Gala Societãþii Civile va avea loc pe 3 iunie,Gala Societãþii Civile va avea loc pe 3 iunie,
la Opera Naþionalã Bucureºtila Opera Naþionalã Bucureºtila Opera Naþionalã Bucureºtila Opera Naþionalã Bucureºtila Opera Naþionalã Bucureºti

CATEGORIA A: Educaþie, Învãþãmânt, Cercetare; Artã ºi Culturã; Apã-
rarea drepturilor individuale / colective; Comportament civic ºi Participare
publicã; Sãnãtate; Incluziune socialã; Servicii de Asistenþã socialã; Protec-
þia mediului; Dezvoltare economicã ºi socialã.

CATEGORIA C: Buget - / Eficienþã + - Premiul pentru Eficienþã; Impact
– Premiul pentru Impact; Durabilitate – Premiul pentru Durabilitate; Origina-
litate – Premiul pentru Originalitate.

CATEGORIA D: Secþiunea
Proiecte ºi campanii de CSR;
Secþiunea Programe.

CATEGORIA B: Proiecte ºi
campanii de voluntariat; Proiec-
te pentru tineret.

Primul proiect, „Reabilitare, mo-
dernizare, dezvoltare ºi echipare
Ambulatoriu Spital Baia de Aramã,
jud. Mehedinþi”, beneficiar Primãria
Baia de Aramã, are o valoare totalã
3.710.295,00 lei, din care valoarea fi-
nanþãrii nerambursabile este de
2.698.433,92 lei. „Proiectul îºi propu-
ne dotarea Ambulatoriului Spitalului
Baia de Arama cu echipamente me-
dicale adecvate în vederea creºterii
calitãþii serviciilor oferite în cadrul
secþiilor ambulatoriului”, a precizat
Marilena Bogheanu, directorul exe-
cutiv al ADR SV Oltenia.

Lucrãrile ce se vor executa în ca-

drul investiþiei vizeazã re-
compartimentarea ºi re-
funcþionalizarea pentru
crearea spaþiilor pentru ca-
binete medicale conform
normelor sanitare, precum
ºi realizarea spaþiilor pen-
tru cabinetele de boli de nu-
triþie, cardiologie ºi spaþii
logistice pentru pacienþi ºi
cadre medicale.

Centru multifuncþional
de peste 1,7 milioane lei

Cel de-al doilea proiect, „Centru
multifuncþional de servicii sociale

Creteni, judeþul Vâl-
cea”, beneficiar UAT
Primãria Creteni în par-
teneriat cu DGASPC
Vâlcea, are o valoare to-
talã de 1.707.226,91 lei,
din care valoarea finan-
þãrii neramburabile este
de 1.225.717,93 lei. Prin
implementarea proiec-
tului se urmãreºte crea-
rea unui nou centru de
zi pentru persoane
vârstnice care sã asigu-
re ameliorarea stãrii psi-
hologice a bãtrânilor

singuri ºi vulnerabili prin diverse ac-
tivitãþi distractive ºi recreative. „Tot-
odatã, prin intermediul proiectului, se
va realiza ºi o cantinã socialã în ca-
drul cãreia vor fi prestate servicii so-
ciale gratuite persoanelor aflate în si-
tuaþii economico-sociale deosebite,
servicii care vor constã în pregãtirea
ºi servirea unei mese calde zilnic”, a
mai spus reprezentantul Agenþiei de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

MARGA BULUGEAN

Ieri a avut loc  semnarea  a douã proiecte finan-
þate prin Programului Operaþional Regional. Con-
tractele au fost parafate de Marilena Bogheanu –
director al Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã

Sud-Vest Oltenia ºi de reprezentanþii beneficiari-
lor, respectiv: Rafael Dunarinþu – primarul oraºu-
lui Baia de Aramã (judeþul Mehedinþi), ºi Ion Spir-
leanu – primarul Comunei Creteni (judeþul Vâlcea).

Fonduri  europene, investite
în sãnãtate ºi servicii sociale

Aceste douã contracte se
adaugã celor 444 deja semnate
pânã în prezent la nivelul regiunii
Sud-Vest Oltenia. Prin intermediul
acestora se vor realiza investiþii
de peste 597 de milioane de euro.

Centrul de Voluntariat „Voluntaris”
vã invitã astãzi la cea dintâi ediþie a
Târgului ONG-urilor din Craiova, eve-
niment organizat cu prilejul celei de-a
XII-a ediþii a Sãptãmânii Naþionale a
Voluntariatului (13-19 mai
2013). Târgul are loc pe es-
planada Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, înce-
pând cu ora 14.00, ºi reu-
neºte 20 de asociaþii ºi
ONG-uri din judeþul Dolj.

„La standuri, organiza-
þiile îºi vor prezenta activi-
tatea, vor împãrþi pliante,
vor  discuta cu persoanele
interesate despre proiectele
derulate sau aflate în curs
de derulare ºi vor susþine
diferite alte evenimente
(sesiuni de informare, se-
minarii, reprezentaþii artis-
tice etc.)”, a precizat Lau-
ra Preoteºoiu, coordona-
tor al Centrului de Volunta-
riat „Voluntaris”. Înfiinþat în
2006, ca un program per-
manent al Asociaþiei Româ-
ne a Tinerilor cu Iniþiativã,
acesta face parte din Re-
þeaua Naþionalã a Centre-
lor de Voluntariat ºi are mi-
siunea de a promova vo-

luntariatul ºi responsabilitatea socia-
lã ca principii de bunã practicã în dez-
voltarea comunitãþii locale.

MAGDA BRATU

Târgu l  ONG-ur i lo r
din Craiova, pe esplanada

Teatrului  Naþional
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- Ai avut o lucrare foarte
apreciatã în cadrul unui
concurs internaþional. Cât
de dificil sã te impui la o
astfel de conferinþã?

- Proiectul în care facem
practicã se desfãºoarã de
aproape un an. Am participat la
un concurs în perioada 27-28
aprilie, la Târgu-Jiu, cu
lucrarea „Fenomenul repatrie-
rii minorilor români – între
cauze ºi efecte asupra sistemu-
lui local de asistenþã
ºi protecþie socialã a
copilului”. A fost o
competiþie foarte
grea, întrucât vorbim
de o conferinþã
naþionalã. Au fost
prezenþi studenþi din
toatã þara. Poate a
contat retorica, poate
grafica prezentãrii ºi,
cu siguranþã, practica
pe care o desfãºurãm
la Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi
Protecþie a Copilului
Dolj. Am avut ocazia
sã dobândesc experti-
za necesarã prin
adresarea de întrebãri
angajaþilor, prin

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Irina Truºcã, studentã premiatã la o conferinþã internaþionalã de Sociologie:

Pe Irina Truºcã am gãsit-o într-o
salã de ºedinþe la Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a
Copilului Dolj, într-una dintre dese-
le ore de practicã pe care le susþine
aici alãturi de colegii din grupa sa.
Este unul dintre cei mai apreciaþi stu-
denþi de la specializarea Sociologie
din cadrul Universitãþii din Craiova

ºi mãrturie stau numeroasele concur-
suri ºi conferinþe la care a participat,
dar mai ales premiile pe care le-a ob-
þinut peste tot în þarã. Acum este în
anul al III-lea, iar la toamnã va pleca
sã studieze la Florenþa, în Italia. Se va
întoarce însã în þarã, pentru cã visul
ei este sã se pregãteascã temeinic pen-
tru o carierã în diplomaþie.

colectarea de întrebãri ºi
înþelegerea funcþionãrii institu-
þiei în sine. Toate acestea m-au
ajutat sã-mi aleg o temã care
este foarte apropiatã profilului
meu ºi sã particip la aceastã
conferinþã-concurs în dome-
niul Sociologiei la care au luat
parte studenþi de la majoritatea
universitãþilor din þarã.

- De ce ai ales Sociologia?

- În liceu, am avut marele
avantaj de a fi îndrumatã de un

profesor de Sociologie care a
observat cã am o înclinaþie
cãtre istorie, cãtre ºtiinþe
socio-umane, cãtre organizarea
de evenimente. ªi atunci m-a
direcþionat spre sociologie. A
încercat sã îmbine pasiunile
mele astfel încât, mai târziu,
eu sã am un avantaj în carierã.
Am fãcut sociologie ºi în liceu
ºi mi-a plãcut foarte tare. Am
ajuns ºi la Olimpiada Naþionalã
de Sociologie, consiliatã de
domnul profesor. Apoi am ales
sã urmez cursurile Facultãþii
de ªtiinþe Sociale, la speciali-
zarea Sociologie, în cadrul
Universitãþii din Craiova. În
timpul celor trei ani de studiu,
am participat la mai multe
conferinþe ºi concursuri, care
s-au desfãºurat peste tot în
þarã, la Târgu Jiu, Petroºani,
Alba Iulia, Iaºi, Cluj-Napoca ºi
Bucureºti. De obicei particip
efectiv la cele din oraºele din
sud, iar la restul trimit doar
articole.

- În general, tinerii care
sunt absolvenþi de studii
superioare întâmpinã difi-
cultãþi dupã ce ies de pe
bãncile facultãþilor. Cum
crezi cã te vei descurca tu ºi

ce carierã vei
alege?

- Marea mea
dorinþã este aceea
de a urma o
carierã în diplo-
maþie, pentru cã
îmi place foarte
mult ºi istoria.
Este o pasiune
mai veche ºi nu
am renunþat la
aceastã idee. În
ultimii doi, mi-am
descoperit ºi o
laturã didacticã
pe care nu
bãnuiam cã o am.
Am fost la mai
multe clase sã

predau ºi am vãzut cã asta
îmi place foarte mult. Acum
am ceva dubii, nu ºtiu exact
ce sã aleg, ori cariera diplo-
maticã despre care ºtiu cã e
mai dificilã de urmat sau sã
merg la catedrã. Sunt foarte
frumoase ambele activitãþi ºi
satisfacþiile sunt pe mãsurã.
Fiecare are pãrþi mai bune ºi
pãrþi mai puþin plãcute, dar
voi decide dupã master ce
drum voi urma.

- Ai amintit de master.
Despre ce este vorba?

- Masterul îl voi urma,
bineînþeles, tot în Sociologie.
Timp de un an, voi studia la
Universitatea din Florenþa
printr-un program Erasmus pe
care studenþii de la Universita-
tea din Craiova pot sã îl
acceseze. Este o experienþã pe
care mi-am dorit-o foarte
mult.

- Te vei întoarce în Româ-
nia dupã terminarea acestui
stagiu?

- Cu siguranþã, mã voi
întoarce în România la finalul
acestui stagiu, chiar dacã tot
mai mulþi tineri aleg sã plece în
strãinãtate. Eu cred cã pot sã
schimb ceva aici. Am avut
surpriza sã schimb mentalita-
tea unor profesori care ne
spuneau cã nu ne ridicãm la
nivelul unor elevi din alte licee.
Asta mi-a dat un imbold. ªi, de
aceea, spun acum cã mã voi
întoarce.

- Cum te descurci cu
limba italianã?

- Deocamdatã nu mã descurc

foarte bine, însã am un hobby,
acela de a învãþa limbi strãine.
Am un nivel avansat de cunoº-
tinþe de limbã coreeanã. ªtiu cã
este un pic surprinzãtor ºi, ori
de câte ori îi spun cuiva cã mã
descurc în aceastã limbã, se
mirã. Însã, atunci când m-am
apucat nu am ºtiut cã este o
limbã atât de cãutatã. Pur ºi
simplu, am ales, la momentul
respectiv, sã învãþ coreeana.
Mã descurc bine ºi cu limba
englezã ºi cred cã aceste
lucruri pot reprezenta un
avantaj pentru o carierã în
diplomaþie.

- Unde te vezi peste zece
ani?

- Peste zece ani mã vãd un
manager sau un PR în cadrul
unei companii sau, de ce nu,
într-o instituþie publicã. ªtiu cã
pentru a accede într-o astfel
de funcþie este nevoie de
foarte multã muncã, dar eu
sper sã reuºesc. Totul depinde
de ce se va întâmpla în urmã-
torii ani. De ce nu, poate o sã
urmez ºi o activitate didacticã.
Domnii profesori mã încura-
jeazã foarte multe ºi þin sã le
mulþumesc pentru sprijinul pe
care mi-l acordã.

Lector univ. dr. Andreea Niþã:
„Irina este autodidactã. A învãþat singurã limba coreeanã, acum va

urma masterul în Sociologie la Florenþa, în limba englezã, pe care o
cunoaºte foarte bine. Are ºansa de a câºtiga o altã bursã în cadrul proiec-
tului derulat de Universitatea din Craiova. Este vorba de o competiþie la
care se aliniazã un numãr generos de studenþi, peste 400 fiind incluºi în
aceastã competiþie. Sunt 35 de premii alocate din care 7 reprezintã stagii
de practicã profesionalã într-una din þãrile Uniunii Europene. Sunt o serie
de programe ºi de proiecte prin care Universitatea din Craiova dezvoltã
activitãþi pentru studenþi. Scopul unei astfel de instituþii este tocmai de a
crea parteneriate cu viaþa profesionalã”.
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Intitulat „Bursa ofertelor ºco-
lare”, evenimentul organizat, ieri,
la Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu” din Craiova, de Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi Centrul de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã

Au mai rãmas doar câteva sãptãmâni
pânã la admiterea la liceu, iar elevii de
clasa a VIII-a trebuie sã decidã ce specia-
lizãri vor urma în continuare. Din acest

motiv, unitãþile de învãþãmânt liceal de
la nivelul judeþului Dolj le-au venit în
întâmpinare cu oferta educaþionalã pen-
tru anul ºcolar 2013-2014.

Dolj, a atras sute de elevi care s-
au perindat pe la toate standurile
de prezentare, pentru a face rost
de mai multe informaþii, iar unii din-
tre ei s-au încumetat sã stea de
vorbã cu viitorii profesori, sau

chiar cu colegii mai mare care le-
au explicat de ce le recomandã li-
ceul lor. Viitorii liceeni au fost in-
teresaþi sã afle despre dotãrile ºi
specializãrile fiecãrei ºcoli, dar ºi
care a fost ultima medie de admi-
tere pentru profilul ºi unitatea de
învãþãmânt doritã.

Colegiile de renume,
în atenþia viitorilor liceeni

Aºa cum era de aºteptat, o mare
parte din cei prezenþi la evenimen-
tul desfãºurat ieri s-au înghesuit
pentru a afla mai multe despre ofer-
ta educaþionalã a celor patru cole-
gii de renume din Craiova, “Fraþii
Buzeºti”, “Carol I”, “Elena Cuza”
ºi “ªtefan Velovan”. «Mã intere-
seazã sã aflu mai multe despre pro-
bele vocaþionale care se dau la
Colegiul Naþional „ªtefan Velovan”.

Mi-ar plãcea sã lucrez cu copiii,
sã fiu educatoare sau învãþãtoare,
iar acest liceu este o alegere bunã.
Acum sã vãd dacã mã va ajuta ºi
media», spune Beatrice, elevã la
ªcoala Gimnazialã Breasta.

Standuri de prezentare
cu premiile obþinute

Pentru a-i atrage pe elevi, uni-
tãþile de învãþãmânt au organizat
standuri la care ºi-au expus pro-
iectele desfãºurate, dar ºi premiile
obþinute de elevi. Liceul cu Pro-
gram Sportiv „Petrache Triºcu”
ºi-a prezentat toate cupele ºi pre-
miile obþinute la competiþiile spor-
tive naþionale ºi internaþionale. Tot-

odatã, Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu” ºi-a evidenþiat
specializãrile din domeniul alimen-
tar, oferind elevilor produse de
patiserie ºi cofetãrie, realizate în la-
boratoarele ºcolii.

“Vrem sã facem cunoscutã ele-
vilor atât oferta teoreticã, cât ºi
profilurile care le oferã calificãri în
anumite meserii din industria ali-
mentarã”, a spus una dintre licee-
nele de la stand. Existã soluþii ºi
pentru elevii care nu au aptitudini
pentru a studia la o clasã teoreti-
cã. Aceºtia pot opta pentru liceele
tehnice, care le oferã posibilitatea
sã se specializeze în diverse me-
serii.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Fiecare þarã riveranã este repre-
zentatã de o grupã de elevi din ci-
clul liceal de învãþãmânt, iar elevii
au lucrat intens la câte un proiect
pe una dintre cele patru teme în-
scrise în competiþie: ecologie, mi-
graþie, istorie ºi datini, obiceiuri.
Echipa Colegiului Naþional “Elena
Cuza” din Craiova, una dintre echi-
pele ce reprezintã România, a ales
ca temã de proiect istoria. În anul
2011 a fost realizat un scurt docu-
mentar despre situl arheologic de la
Desa, cu ajutorul Muzeului Olteniei
Craiova. Informaþiile oferite de ar-
heologul Florin Ridiche au reprezen-

12 elevi ai Colegiului Naþional „Elena Cuza” participã la proiectul educaþional „Dunãrea
unitã” („Donau verbindet”), iniþiat de Germania pe o perioadã de 3 ani, care uneºte
tineri din þãrile pe teritoriul cãrora curge acest fluviu. Iniþiat în toamna anului 2011,

proiectul se va încheia pe data de 23 mai, la Constanþa, unde toate echipele implicate îºi
vor prezenta proiectele în cadrul unei expoziþii.

Colegiul Naþional „Elena Cuza” participã
la proiectul educaþional „Dunãrea Unitã”
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Liga Studenþilor Români din Strãinãtate a lansat douã
proiecte care vizeazã studenþii ºi absolvenþii români cu
experienþã academicã internaþionalã. Prin intermediul

Noi oportunitãþi de carierã
pentru studenþii români

Elevii Seminarului Teologic “Sfân-
tul Grigorie Teologul” din Craiova au
participat în aceastã perioadã la Olim-
piada Naþionalã de Religie, care a avut
loc la Deva, judeþul Hunedoara, unde
au obþinut rezultate meritorii.

Astfel, la disciplina Studiul Vechiu-
lui Testament, elevul Muscalu Victor-
Dãnuþ, anul I (coordonator diacon
prof. Angel Cristian Stãiculescu), a
obþinut Premiul I ºi Premiul Special
pentru cea mai originalã lucrare. La
anul al III-lea, disciplina I.B.O.R., ele-
vul Covrig Gheorghiþã Marian (co-
ordonator pr. prof. Cristin Sperlea) a
obþinut Menþiune, elevul Niþulescu
Constantin Daniel – anul al II-lea (co-
ordonator pr. prof. Gheorghe Pârva)

Seminariºti premiaþi la Olimpiada
Naþionalã de Religie

tat baza lucrului la întregul proiect
al echipei de elevi craioveni.

«Acest documentar a fost pre-
zentat în acelaºi an, în Germania,
la Obermarchtal, în faþa tuturor
grupelor înscrise în proiect. Dupã
aceastã fazã, proiectul a continuat,
fiecare grupã de elevi dezvoltând
idei noi. Cei 12 elevi ai Colegiului
Naþional “Elena Cuza” împreunã cu
profesorul coordonator, Holger
Hack, au apelat din nou la ajutorul
Muzeului Olteniei pentru realizarea
unui film bazat pe date istorice pre-
zentate într-o manierã modernã.
Filmul a fost realizat ºi de aceastã

datã la situl arheologic de la Desa,
de cei 12 elevi, fãrã nici un ajutor
de specialitate în domeniul cinema-
tografic. Prezintã spectatorului via-
þa unor personaje reale ce au trãit
în aceastã regiune a localitãþii Desa,
de-a lungul timpului începând cu
epoca bronzului pânã în prezent.
Elevii au dorit ca filmul sa fie atrac-
tiv pentru toate categoriile de pu-
blic astfel încât documentarul lor
are influenþe ale diferitelor genuri,
cum ar fi: comedia, filmul roman-
tic, aventura ºi documentarul isto-
ric, transmiþând astfel ºi un mesaj
educativ”, precizeazã reprezentanþii

Muzeului Olteniei.
În anul 2012, în cadrul proiectu-

lui educaþional “Dunãrea unitã” au
avut loc încã douã întâlniri ale gru-
pelor de elevi din diferitele þãri parti-
cipante. În primãvara anului 2012,
întrunirea grupelor de elevi ce au ales
ca temã istoria a avut loc la Timi-

ºoara, unde scenariul echipei craio-
vene a început sã prindã contur. În
toamna anului 2012 a avut loc ºi cea
de-a doua întâlnire, la Kovaèica, în
Serbia, unde, de data aceasta, toate
grupele de elevi au prezentat o parte
din rezultatele muncii depuse pânã
atunci.

acestora – „Smart Internships” ºi evenimentul de cariere
“Hai Acasã!” – se doreºte facilitarea interacþiunii dintre
tinerii care studiazã sau au studiat peste hotare cu
mediul public ºi cel privat din România.

Programul “Smart Internships” pune la dispoziþia
studenþilor 12 stagii de practicã neplãtite în cinci instituþii
publice: Ministerul Economiei, Ministerul Educaþiei,
Ministerul Muncii, Ministerul Tineretului ºi Sportului ºi
Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii.
Durata internshipurilor variazã de la una pânã la trei luni,
cu posibilitatea prelungirii.

În ceea ce priveºte evenimentul de cariere “Hai
Acasã!”, acesta se va desfãºura atât online, pe platforma
interactivã EventLink360, cât ºi în Bucureºti, pe 22
iunie. Prin intermediul acestui eveniment, companiile
participante vor intra in legãturã cu absolvenþii din
universitãþile din întreaga lume.

a obþinut Premiul Special la disciplina
Studiul Noului Testament, iar elevul
Pãtuleanu Dimitrie – anul al IV-lea, la
disciplina Dogmaticã, a obþinut Pre-
miul Special, profesor coordonator
fiind pãrintele prof. Cristin Sperlea.

“Prin muncã, dãruire ºi responsa-
bilitate, elevii seminariºti au obþinut
rezultate deosebite, demne de laudã,
la aceastã Olimpiadã Naþionalã, reîm-
prospãtând tradiþia ºcolii noastre, de
transmitere a valorilor permanente ti-
nerei generaþii. Îi felicitãm din toatã
inima pe aceºti elevi minunaþi ai ºcolii
noastre, pentru þinuta lor demnã de
viitori teologi ai Bisericii Ortodoxe”, a
declarat pãrintele diacon Angel Cris-
tian Stãiculescu.
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Sesiune de comunicări
studenţeşti, organizată
de Facultatea de Teologie

Centrul de
Res taurare ş i
Vizualizare a Pa-
trimoniului Bi-
sericesc al Arhi-
episcopiei Cra-
iovei găzduieşte
astăzi, de la ora
16.30, vernisa-
jul expoziţiei de
icoane cu tema
„Icoana, mesa-

ger al creştinătăţii”, ce cuprinde icoane pictate de 15 studenţi
din anul I ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova. Îi va
urma, la ora 17.00, sesiunea de lucrări ştiinţifice studenţeşti
„Bisericile din Craiova – chei de lectură”, organizată de De-
partamentul de Artă Sacră al amintitei facultăţi. Potrivit lect.
univ. dr. Cristina Oprea, din cadrul instituţiei, aceasta este pri-
ma sesiune de comunicări ale studenţilor Departamentului Artă
Sacră, de la înfiinţarea acestuia. „Sesiunea constă într-o pre-
zentare complexă, de către studenţi, a propriilor studii cu privi-
re la 15 biserici din Craiova”, a adăugat Cristina Oprea.

Cartea „Iisus Hristos, jertfă şi
înviere”, lansată la Biblioteca
Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru ş i Aristia Aman” ş i
Editura „Aius” vă invită as-
tăzi, ora 18.30, la lansarea vo-
lumului „Iisus Hristos, jertfă
şi înviere”, în prezenţa auto-
rilor: Marian Niţă, Lucian
Dindirică şi Florin Ionescu.
Evenimentul are loc în Sala
„Nicolae Romanescu” a bi-
bliotecii şi va fi moderat de
prof. Maria-Antoaneta Do-
brescu. Invitaţii autorilor
sunt prof. univ.  dr.  Bianca
Predescu, prof. univ. dr. Daniela Tarniţă – preşedinta Co-
misiei de Cultură a Consiliului Judeţean Dolj, pr. prof. Ioan
Ioanicescu, prof.dr. Toma Rădulescu, prof. Nicolae Mari-
nescu – directorul Editurii „Aius”.

«Continuăm seria evenimentelor de înaltă ţinută artisti-
că aducând în faţa publicului spectator craiovean „La Tra-
viata”, de Giuseppe Verdi, cu o distribuţie de excepţie,  din
care face parte un tenor pe care îl preţuim foarte mult
pentru calităţile sale: Teodor I lincăi,  în rolul Alfredo», spu-
ne Antoniu Zam-
fir, managerul Te-
atrului Liric „Elena
Teodorini”, făcând
referire la un alt
spec tac o l-eveni-
ment.  Este vorba
despre „Bărbierul
din Sev ill a”  de
Gioac c hino Ros-
sini, care a avut loc
în urmă cu o săp-
tămână şi care l-a
readus  la Craiova
pe un alt reputat
tenor, cu o impre-
sionantă c arieră în
ţară şi peste hota-
re, Bogdan Mihai.

„Am întâlnit aici profesionalism
şi bună dispoziţie”

«Sunt foarte fericit că îmi fac  debutul în
ac es t teatru de mare tradiţie.  Nu voi refuza
niciodată, indiferent de numele mari ale ope-
relor la care evoluez, invitaţiile venite şi din
România. Am avut două zile de repetiţii aic i,
într-un c olec tiv nou pentru mine. Doar pe
Ştefan Ignat îl ştiu foarte bine, pentru c ă am
fost colegi la Bucureşti. Însă pe Diana Ţugui
am c unosc ut-o ac um ş i sunt feric it şi onorat să c ânt cu
o aşa voc e.  Şi nu numai c u ea,  c i şi cu toţi c eilalţi. Am
întâlnit profesionalism, bună dispoziţie ş i sper să reali-

Se deschide Salonul Naţional
de Minerale, Fosile şi Geme

Muzeul Olteniei – Secţia
de Ştiinţele Naturii, cu spriji-
nul Consiliului Judeţean Dolj,
vor deschide mâine, 17 mai,
ora 11.00, pe esplanada Tea-
trului Naţional „Marin Sores-
cu”, cea de-a VI-a ediie a Sa-
lonului Naţional de Mine-
rale, Fosile şi Geme, care se
va desfăşura pe parcursul a
trei zile, până duminică, 19
mai, ora 14.00. Participanţii
sunt colecţionari şi comer-
cianţi de minerale, fosile şi
geme din ţară (Baia Mare,
Satu Mare,  Cluj-Napoc a,

Arad, Tulcea, Bucureşti etc.) şi din străinătate (Ungaria, Ucrai-
na, Republica Moldova).

„De o simpatie aparte se vor bucura, cu sigurană, partici-
panţii care provin din Africa sau din India, stabiliţi în Româ-
nia sau aflaţi la studii aici. În general participanţii sunt oa-
meni cu o pregătire superioară în domeniu – profesori uni-
versitari, doctori în mineralogie, geologi – sau pasionaţi care
au aprofundat cunoştinţele, ajungând la un nivel ridicat de
competenţă, capabili să ofere explicaţii şi îndrumări publi-
cului vizitator sau cumpărătorilor”, spune Florin Ridiche,
managerul Muzeului Olteniei.

Expoziia cu vânzare va fi însoită şi de două conferinţe susţi-
nute de specialişti: „Itinerarii geologice danubiene” a dr. Flo-
rina Diaconu, de la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Dr. Tr.
Severin (mâine, ora 13.00) şi „Păduri fosile din Olteni” a dr.
Valentin Paraschiv, cercetător la Muzeul Naţional de Geologie
din Bucureşti (mâine, ora 14.00).

Tenorul Teodor Ilincăi: de pe scena
lirică londoneză, pe cea craioveană
Prima reprezentaţie din cadrul actualei stagiuni ar-

tistice a Teatrului Liric „Elena Teodorini” a spectaco-
lului cu opera „Traviata”, de Giuseppe Verdi, îl aduce
la Craiova pe unul dintre cei mai valoroşi tineri tenori
români, cu o extraordinară carieră internaţională, Te-

odor Ilincăi. Întors de nici o săptămână de la Londra,
unde a concertat în cadrul Royal Festival Hall, alături
de marea soprană Angela Gheorghiu şi de Royal Phil-
harmonic Orchestra, dirijată de Tiberiu Soare, artistul
s-a declarat bucuros de colaborarea cu Liricul craio-

vean. „Nu voi refuza niciodată, in-
diferent de numele mari ale opere-
lor la care evoluez, invitaţiile veni-
te şi din România”, a spus acesta.
Spectacolul are loc astă-seară, în-
cepând cu ora 19.00, din distribuţie
făcând parte şi artişti ai Operei Na-
ţionale şi Teatrului de Operetă „Ion
Dacian” din Bucureşti. Conducerea
muzicală îi aparţine unui muzician
italian, Giovanni Froio. «Sper că va
fi o „Traviata” nouă pentru acest
oraş şi că ea va însemna debutul
unei colaborări cu această institu-
ţie», a declarat dirijorul.

Teodor Ilincăi a concertat vineri, 10 mai, la Royal
Festival Hall din Londra, împreună cu Angela
Gheorghiu şi Royal Philharmonic Orchestra (diri-
jor: Tiberiu Soare), fiind ovaţionaţi minute în şir.
Peste 3.000 de spectatori au audiat un program
atractiv, care a cuprins arii şi duete îndrăgite din
opere celebre semnate de mari compozitori. Con-
certul a făcut parte din evenimentul intitulat The
International Opera Stars Series 2013 – Starurile
internaţionale ale operei, ediţia 2013 –, o serie de
manifestări de înaltă ţinută artistică, în care, în
acest an, alături de soprana Angela Gheorghiu,
sunt invitaţi importanţi solişti lirici, precum teno-
rul de origine mexicană Rolando Villazón, bass-
baritonul galez Bryn Terfel, Joseph Calleja, Jonas
Kauffmann, Anna Netrebko.

zăm un spec tacol reuşit»,  a declarat
tenorul Teodor I lincăi.

Artistul es te absolvent al Univer-
sităţii de Muzică din Bucureşti – spe-
cializarea Muzic ă Bizantină,  promo-
ţia 2006,  an din c are a devenit solist
al Operei Naţionale din capitală. După
conc ertul la Royal Festival Hall din

Londra şi spec tacolul c u opera „Traviata” de la Craio-
va, Teodor Ilinc ăi va c onc erta la Ateneul Român (18
mai) , va evolua în „Boema” pe sc ena Operei Naţionale
Bucureşti (23 mai) , iar  în vară este invitat la Hambur-
gisc he Staatsoper, Germania („Faust”) şi Teatro Muni-
cipal de Santiago,  Chile („Romeo şi Julieta”).

Distribuţie… de aplaudat!
Cea mai recentă viziune regizorală a operei „Traviata”,

de Giuseppe Verdi, prezentată în premieră de Liricul craio-
vean în februarie 2009, aparţine regizorilor artistici Tamas
Ferkay (Austria) şi Arabela Tănase, care au realizat şi de-
corurile. Coregrafia poartă semnătura lui Francisc Valkay,
iar costumele sunt creaţia lui Răsvan Drăgănescu.

Din distribuţie fac parte soprana Diana Ţugui (Violetta
Valéry), baritonul Ştefan Ignat – solist al Operei Naţiona-
le Bucureşti (Giorgio Germont), mezzosoprana Raluca
Ciocă – Teatrul de Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti
(Flora Bervoix), tenorul Ion Sandu Filip (Gaston de Léto-

ričres), başii So-
rin Drăniceanu
(Baronul Dup-
hol) ,  Dragoş
D r ă n i c e a n u
(Doctorul Gren-
vil) şi Ioan Che-
rata (Marchizul
de Obigny), Ga-
brie l Marciu
(Comisionarul) ,
Andreea Leon-
te Vasile (Anni-
na), Marian Dă-
bule anu  (Giu-
seppe), soliştii de

balet Eva Ştefănescu şi Nicolae Popa. Îşi dau concursul
Corul şi Orchestra Teatrului Liric „Elena Teodorini” – ma-
estru de cor  Lelia Candoi, concert-maestru  Dan Bozgan.

Tenorul Teodor Ilincăi
şi soprana Diana Ţugui

Dirijorul
Giovanni Froio

(Italia)

***
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Creºterea economiei franceze
s-a contractat cu 0,2% în primul
trimestru al anului în curs, dupã ce
a scãzut cu 0,2% ºi în al IV-lea tri-
mestru al anului precedent, potrivit
primelor rezultate publicate ieri de
INSEE. Aceastã succesiune de douã
trimestre negative semnaleazã cã
þara a demarat anul în curs în rece-
siune. Este pentru a doua oarã în
ultimii doi ani când Franþa este în
recesiune, dupã perioada 2008-
2009. Dincolo de cazul francez,
toatã zona euro este în recesiune.
Potrivit primelor estimãri ale oficiu-
lui european de statisticã, Eurostat,

PIB-ul zonei euro a scãzut cu 0,2%
în primul trimestru, dupã o scãde-
re de 0,6% în trimestrul anterior.
Doar Germania (+0,1%) ºi câteva
þãri din Europa de Est au înregis-
trat cifre pozitive pe primul trimes-
tru. Institutul Naþional de Statisticã
ºi Studii Economice a confirmat o
creºtere de ansamblu, pe 2012,
nulã. Cea pentru 2011, în revanºã,
a fost revizuitã semnificativ la +2%,
faþã de +1,7%. Raportarea pentru
2013 se anunþã mai degrabã nega-
tivã. Cu toate acestea, guvernul
francez îºi menþine previziunile de
creºtere de 0,1% în 2013, convins

cã recuperarea va fi resimþitã în al
doilea trimestru. Ministrul Econo-
miei a asigurat în cadrul Consiliului
de miniºtri cã Franþa îºi menþine atât
prognoza de creºtere de +0,1%, cât
ºi obiectivul de a inversa curba
ºomajului pânã la sfârºitul anului.
Francois Hollande a admis cã si-
tuaþia economicã a Franþei e gravã,
dar recesiunea în care s-a intrat
„este mai puþin profundã decât cea
cunoscutã în 2008-2009”, a decla-
rat ieri purtãtorul de cuvânt al Gu-
vernului, Najat Vallaud-Belkacem.
Ministrul Economiei, Pierre Mos-
covici, a explicat cã intrarea Fran-
þei în recesiune nu este „o surpri-
zã” ºi a fost „în mare mãsurã dato-
ratã mediului zonei euro”. În opinia
sa, Franþa „este un pic mai bine
decât restul zonei euro”. Analiza nu
este împãrtãºitã de fostul prim-mi-
nistru, Francois Fillon, care esti-
meazã cã recesiunea este „în pri-
mul rând o problemã francezã” ºi
plaseazã responsabilitatea asupra lui
Hollande, solicitând în special o
creºtere a timpului de lucru. UMP
regretã „poziþia francezã în materie
de competitivitate”. Recunoscând
cã „aceasta este o parte a respon-
sabilitãþii tuturor guvernelor din ul-
timii 15 ani”, fostul premier din
mandatul de preºedinte al lui Nico-
las Sarkozy recunoaºte cã reforme-
le guvernului sãu ar putea fi consi-

derate „tardive ºi insuficiente. Dar
ele mergeau într-o direcþie bunã”.
Evident cã atacul lui Fillon nu se
opreºte ºi acesta mai menþioneazã
cã „Franþa ar putea trece de partea
Germaniei ºi Europei de Nord, dar
încearcã sã treacã de partea Spa-
niei ºi Italiei”. Deficitul din Franþa
este estimat de INSEE la 4,8% din
PIB în 2012, faþã de 5,3% în 2011.
Tot INSEE a mai revizuit scãderea
de 0,4% a consumului de anul tre-
cut, care iniþial fusese estimat la
0,1%. Este pentru prima datã dupã
1993 când se vorbeºte de aºa ceva.

Economia Italiei, a treia ca mã-
rime din zona euro, s-a contractat
în primele trei luni din acest an
pentru al ºaptelea trimestru con-
secutiv, iar recesiunea a devenit cea
mai lungã începând cel puþin din
1970, an în care au început sã fie
înregistrate date trimestriale.
PIB-ul Italiei a scãzut cu 0,5% în
primul trimestru. Contracþia pen-
tru o perioadã de 12 luni, încheia-
tã în martie, a ajuns la 2,3%, po-
trivit Reuters. Spania se aflã, de
asemenea, în recesiune, cu o scã-
dere a PIB de 0,5% în primul tri-
mestru. Belgia, Bulgaria, Germa-
nia, Letonia, Lituania, Ungaria,
Polonia, România, Slovacia ºi
Marea Britanie au înregistat creº-
tere economicã, iar Austria stag-
nare, în primul trimestru.
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Preºedintele Republicii Moldova,
Nicolae Timofti, l-a desemnat ieri pe
Iurie Leancã, membru al Partidului
Democrat Liberal din Moldova
(PLDM), pentru funcþia de premier.
„În conformitate cu prevederile con-
stituþionale, am semnat decretul prin
care îl desemnez pe Iurie Leancã pen-
tru funcþia de premier. Iurie Leancã
are la dispoziþie 15 zile pentru a cere
votul de încredere al Parlamentului”,
a anunþat Nicolae Timofti în cadrul
unei conferinþe de presã, relateazã -
PRO TV Chiºinãu. Marþi, Vlad Filat,
fost premier ºi preºedinte al PLDM,
a anunþat cã Leancã este candidatul
acestei formaþiuni pentru funcþia de
premier. Curtea Constituþionalã mol-
doveanã a declarat, pe 22 aprilie, ne-
constituþional decretul prin care pre-
ºedintele îl desemna candidat la func-

Republ ica  Moldova:  Iu r ie
Leancã,  desemnat  premier

Iranul l-a convins pe
preºedintele Siriei, Bashar al-
Assad, sã permitã miºcãrii
ºiite libaneze Hezbollah sã
deschidã un front împotriva
Israelului în zona Înãlþimilor
Golan, relateazã ziarul arab
„Al-Hayat”, cu sediul la
Londra, citat de Haaretz.
Potrivit publicaþiei, regimul
de la Damasc ar urma sã
ofere sprijin logistic miºcãrii
Hezbollah în aceastã campa-
nie militarã. De asemenea,
regimul sirian, care se con-
fruntã cu un conflict civil, va
permite accesul combatanþilor
arabi ºi musulmani pentru a
participa la eventuale operaþi-

Regimul din Siria
va permite miºcãrii

Hezbollah sã atace Israelulþia de premier pe Vlad Filat. Liderul
PLDM a anunþat cã va încerca sã ne-
gocieze formarea unei noi majoritãþi
parlamentare cu democraþii (Partidul
Democrat din Moldova - PDM), de-
putaþii neafiliaþi ºi liberalii din grupul
lui Ion Hadârcã. Democraþii nu au
afirmat clar dacã îl vor susþine pe
Leancã. Cu toate cã au votat cu libe-
ral-democraþii mai multe proiecte de
lege, comuniºtii (Partidul Comuniºti-
lor din Republica Moldova - PCRM)
nu acceptã candidatul acestora la
funcþia de premier ºi insistã pe orga-
nizarea de alegeri anticipate. Pe 5 mar-
tie, Guvernul moldovean condus de
premierul Vlad Filat a fost demis în
urma unei moþiuni de cenzurã votate
în Parlament. În prezent, Iurie Lean-
cã este premier interimar al Republi-
cii Moldova.

uni împotriva Israelului.
Conform publicaþiei arabe,
care citeazã surse iraniene,
Teheranul încearcã, astfel, sã
transmitã un mesaj clar
comunitãþii internaþionale cã
este pregãtit sã intervinã
militar pentru a împiedica
înlãturarea regimului Bashar
al-Assad. Preºedintele sirian,
Bashar al-Assad, ºi liderul
miºcãrii Hezbollah, Hassan
Nasrallah, avertizau sãptãmâ-
na trecutã cã vor redeschide
un nou „front de rezistenþã”
împotriva Israelului, ca
reacþie la raidurile aeriene
israeliene ºi pe fondul situaþiei
conflictuale din Siria.

Scurgerile de informaþii confidenþiale care au de-
terminat guvernul american sã confiºte înregistrãrile
telefonice ale agenþiei de ºtiri Associated Press (AP)
în 2012 au reprezentat „o problemã foarte gravã”,
care „îi punea în pericol pe cetãþenii americani”, a
afirmat procurorul general Eric Holder (foto), citat
de AFP. Întrebat, în cursul unei conferinþe de presã,
Eric Holder a rãspuns cã aceste scurgeri, referitoare
la un presupus complot pus la cale de organizaþia
teroristã Al-Qaeda, erau „printre cele mai grave, dacã
nu cele mai grave” pe care le-a vãzut vreodatã „cu
începere din 1976”, an care marcheazã debutul ca-
rierei sale în cadrul justiþiei americane. Associated
Press a denunþat, luni, o „intruziune masivã ºi fãrã
precedent” a Departamentului de Justiþie, care ar fi
confiscat în secret, în ultimele douã luni, registre cu
date privind conversaþii telefonice efectuate de apro-

ximativ 100 de jurnaliºti AP. Datele au fost obþinute
de procurori, la începutul acestui an, de la companii
de telefonie ºi vizeazã convorbirile telefonice efec-
tuate de jurnaliºti AP în perioada aprilie - mai 2012.
Procurorii au recurs în mod legal la solicitarea regis-
trelor de apeluri, pentru depistarea unei surse care a
dezvãluit informaþii despre dejucarea unui complot
terorist organizat de o celulã Al-Qaeda din Yemen.
Datele colectate vizeazã în principal linii telefonice
ale sediilor agenþiei AP din New York, Washington
DC ºi Hartford (statul Connecticut). Potrivit CNN,
mandatul de colectare a datelor privind registrele de
apeluri a fost emis de procurorul general adjunct,
James Cole, dat fiind cã procurorul general Eric
Holder s-a recuzat. Cu toate astea, Eric Holder tre-
buie sã demisioneze, afirmã Reince Priebus, preºe-
dintele Consiliului naþional de conducere al Partidului

Republican.  „Libertatea presei este un drept esenþial
într-o societate liberã. Primul Amendament consti-
tuþional nu doar recomandã Guvernului federal sã
respecte liberetatea presei, ci îl obligã”, a spus Prie-
bus, citat de site-ul Politico.com.

SUA: Republicanii cer demisia procurorului general în scandalul
monitorizãrii convorbirilor telefonice ale jurnaliºtilor AP

ONU: Ciclonul Mahasen
ameninþã viaþa a 8,2
milioane de persoane

Autoritãþile din Bangladesh au
ordonat, ieri, evacuarea a sute de
mii de locuitori, pe fondul apropierii
ciclonului Mahasen, aflat actual-
mente în Oceanul Indian, dar care
continuã sã reprezinte o ameninþare
pentru 8,2 milioane de persoane,
potrivit ONU. Acesta ar urma sã
atingã mâine dimineaþã regiunile de
coastã din India, Bangladesh ºi
Myanmar, transmite AFP. „Am
ordonat populaþiei care trãieºte în
zonele apropiate de nivelul mãrii sã
evacueze aceste zone ºi sã se
refugieze în adãposturi anticicloni-
ce”, a declarat pentru AFP
Mohammad Abdullah, un adminis-
trator al guvernului local din
Chittagong, al doilea oraº al þãrii.
Mai multe sute mii de locuitori sunt
vizaþi, a spus el. Aceastã decizie a
fost luatã în urma unui buletin emis
de departamentului naþional de
meteorologie, care a precizat cã
ciclonul ar putea atinge coastele în
aceastã dimineaþã, a adãugat
Abdullah. Potrivit Biroului de
coordonare a afacerilor umanitare al
Naþiunilor Unite (OCHA), ciclonul
ar urma sã loveascã nordul Chitta-
gong, dar ar putea, potrivit traiecto-
riei sale finale, „sã ameninþe vieþile
a circa 8,2 milioane de persoane din
nord-estul Indiei, Bangladesh ºi
Myanmar”.

Coreea de Nord nu
dispune de tehnologia
de miniaturizare nuclearã

Coreea de Nord nu stãpâneºte încã
tehnologia de miniaturizare nuclearã,
indispensabilã înarmãrii unei rachete,
a declarat ieri, la Seul, un oficial
american. Dupã ce a efectuat al
treilea sãu test nuclear, la 12 februa-
rie, Coreea de Nord a anunþat cã
acesta „a folosit un dispozitiv
miniaturizat ºi mai uºor”, ce ar putea
fi fixat pe ogiva unei rachete cu razã
lungã de acþiune. Majoritatea
experþilor par sã fie de acord însã cu
faptul cã Phenianul nu dispune de o
capacitate intercontinentalã (ICBM)
ºi nici nu stãpâneºte tehnologia de
miniaturizare a bombei atomice. „Nu
cred cã dispun de capacitatea de a
miniaturiza un focos nuclear, de a-l
plasa în vârful unei rachete, de a
rezolva problema lansãrii (rachetei),
a reintrãrii (în atmosferã) ºi a þintei”,
a declarat un oficial american, sub
acoperirea anonimatului. „Nu cred cã
au asamblat piesele”, a precizat el
pentru jurnaliºti strãini, la Seul.

Premierul japonez, favorabil
unui summit cu Kim Jong-un,
în anumite condiþii

Premierul japonez, Shinzo Abe,
s-a declarat, ieri, favorabil unui
summit cu liderul nord-coreean Kim
Jong-un, dacã acest lucru va
permite soluþionarea unui diferend
cu privire la japonezi rãpiþi de
Coreea de Nord în anii ’70. „Dacã
un summit este considerat un mijloc
important de a lucra la soluþionarea
problemei (persoanelor) rãpite, va fi
necesar, desigur, sã îl luãm în calcul
în cadrul negocierilor noastre cu ei”,
a rãspuns Shinzo Abe, în Senat, unui
ales din cadrul opoziþiei care l-a
întrebat dacã ar fi pregãtit sã îl
întâlneascã pe Kim Jong-un.
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Anunþul tãu!
Popa&Asociatii Insolvenþã IPURL cu
sediul în Craiova, str. Popa Sapcã, bl.
Popa Sapcã, sc. B3, ap. 45, în calitate
de lichidator judiciar al SC CALEDA
COM SRL, organizeazã licitatie cu stri-
gare pentru vânzarea unor bunuri mo-
bile de natura mijloacelor fixe si obiec-
telor de inventar situate la sediul lichi-
datorului judiciar în data de 16.05.2013,
orele 16. Lista bunurilor supuse vânzã-
rii prin licitaþie, caietul de sarcini ºi ra-
portul de evaluare  se gãsesc  la sediul
lichidatorului judiciar. Preþul de pornire
al licitaþiei este cel din raportul de eva-
luare diminuat cu 10%. Cuantumul ga-
ranþiei de participare este de 10% din
preþul de pornire a licitaþiei. La licitaþie
pot participa persoane fizice sau juridi-
ce în condiþiile legii.Informaþii suplimen-
tare pot fi solicitate la telefon:
0726402987, fax 0351411854, e-mail:
popa.asociatii@gmail.com.
S.C. REDLONG S.R.L. anunþã pierderea
Certificatului Constatator de autoriza-
re nr. 21491/15.04.2013. Se declarã nul.
S.C. NEMY PROD S.R.L. anunþã pierde-
rea Certificatului Constatator de auto-
rizare de la sediul social. Se declarã nul.

LICITAÞII
Unitatea administrativ –
teritorialã comuna
Amãrãºtii de Jos, jude-
þul Dolj, scoate la licita-
þie publicã: pe data de
4.06.2013, ora 9.00 -
concesionarea unui te-
ren intravilan în supra-
faþã de 12.00 ha în ve-
derea dezvoltãrii unui
“Parc fotovoltaic”. Pe
data de 4.06.2013, ora
11.00 - concesionarea
unui teren intravilan în
suprafaþã de 300 mp
pentru construirea unui
centru de diagnostic ºi
tratament. Ofertele pot
fi depuse pânã pe
data de 31.05.2013,
ora 12.00, la sediul Pri-
mãriei comunei Amã-
rãºtii de Jos, judeþul
Dolj, în câte 2 (douã)
exemplare.

Caut restaurator mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.

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

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.

EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jghea-
buri ºi reparãm. Tele-
fon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.

Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist ma-
rochinãrie. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

CERERI SERVICIU
Solicit angajare, se-
cretariat, administra-
þie. Telefon: 0763/
17.23.63.
Absolvent al Facul-
tãþii de Ingineria Me-
diului în Horticulturã,
cu experienþã în do-
meniul vânzãrii de
materiale de con-
strucþii, caut loc de
muncã în aceste do-
menii. Telefon: 0351/
802.028.
Doamnã serioasã
caut de lucru ca me-
najerã. Telefon: 0758/
152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.

Comunitatea Evreilor
din Craiova anunþã
ca fiind interesatã de
gãsirea unei familii cu
vârstã medie care sã
locuiascã ºi sã se în-
grijeascã de Cimitirul
Evreiesc din Craiova.
Beneficiazã de toate
utilitãþile locuinþei:
apã, luminã, telefon,
fiind datã în folosinþã
în anul 2012. Telefon:
0251/434.036, între
orele 9.30-13.30 de
luni pânã vineri. Sem-
neazã Comunitatea
Evreilor din Craiova
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VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând/schimb garsoni-
erã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Vând apartament 2
camere, Brazda lui
Novac. Telefon: 0762/
307.962.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultra-
central. Telefon:
0724/804.875.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate 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 (Ciufu-
lici). Telefon: 0351/
809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã
lângã Craiova. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
Vând casã Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
VÂND casã cãrãmidã,
3 camere + bucãtãrie,
baie + 700 mp teren.
Telefon: 0762/627.878,
0766/247.715.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi curte 38 ari, în Þi-
gleºti, Valea Stanciului.
Telefon: 0721/502.003.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere
cu puþ american ºi
4000 mp, pomi, în Li-
vezi, com. Podari. Te-
lefon: 0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructi-
feri, viþã-de-vie. Tele-
fon: 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.
Vând casa D+P 6 ca-
mere, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp,
garaj. Telefon: 0761/
824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5
camere, baie cu boi-
ler electric, curte
mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã
construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0760/295.905.

TERENURI
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren Centura
nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.

Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot),
certificat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Cedez 4300 mp teren
intravilan în schim-
bul – garsonierã +
diferenþã bani – la 10
km de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.765.
Vând 2 ha pãdure co-
muna Borãscu, judeþul
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între
case, cu casã la þarã
în comunele învecina-
te sau vând. Telefon:
0763/616.711.

VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren Albeºti, in-
travilan. Telefon:
0762/090.223; 0746/
068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor), negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/99.55.94.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabrica-
þie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Tele-
fon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
VÂND Combinã Class
Consul, stare impeca-
bilã, meritã vãzutã. Te-
lefon: 0746/015.958.

S.C Romtelecom S.A vinde
prin licitaþie 1 proprietate imo-
biliarã în judeþul Olt. Proprieta-
tea se aflã în localitatea CARA-
CAL. Pentru mai multe detalii
privind proprietatea ºi regula-
mentul licitaþiei viziteazã-ne pe
www.realestate.romtelecom.ro.
Telefon de contact: 0766.686.668
Email: imobiliare@romtelecom.ro



cuvântul libertãþii / 13joi, 16 mai 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Angajãm bucãtari ºi
ospãtari. Interviul

va avea loc joi,
16.05.2013, ora 9.00,
la adresa: strada Pãrului,
nr. 8, Craiova. Pentru
relaþii suplimentare,
sunaþi la numãrul de

telefon: 0756/196.631

Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2  lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
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,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia
ºi cãrãmidã. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând þuicã de 40 grade.
Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele vertica-
le pentru sufragerie,
culoare portocaliu,
preþ foarte bun. Tele-
fon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.

Vând frigider Electro-
star, combinã muzica-
lã CMS 205, piese Da-
cia noi, piei bovinã ar-
gãsite, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã
albã – faianþã micã roz,
negociabil. 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,
aparat telefon-fax. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei. Ca-
dou nuntã deosebit.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând grâu, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg. Te-
lefon: 0760/191.641.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax
volan cu pedaliere ºi
contact cu cheie Da-
cia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau
butelie, arzãtoare
gaze sobã, reductor
tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând 2 roþi cu jenþi la
4 gãuri pt. Opel Astra
F Caravan, montate
cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14.
Preþ 100 lei/buc. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã in-
terior, telescop spate
pt. Opel Astra F Cara-
van ºi 2 oglinzi exte-
rioare, 1 interior pt.
Dacia 1300. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/517.023.
Ozonator: purificã ae-
rul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri,
frigider. Telefon: 0724/
512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vaillant
26 kw, membranã, apã
caldã, defectã. Tele-
fon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Tele-
fon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm
50 vedre nouã –
douã uºi cu toc noi
pentru casã, cilindru
de cupru cu þeavã ºi
butoi galvanizat pen-
tru 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, diametru
38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/
800.654.
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
bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz
ºi frigider. Telefon:
0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã
- 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.

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

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903



14/ cuvântul libertãþii joi, 16 mai 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

joi, 16 mai 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufrage-
rie lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi sta-
tice, icoane ulei ºi foi-
þã aur, convenabil. Te-
lefon: 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, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea
berii, þinutã în butoi de
dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/
166.330.

Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi
rãsad de muºcate cu
floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0736/429.876;
0758/937.083.
Particular! Cumpãr
apartament – garso-
nierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte mi-
nimum 1000 mp, utili-
tãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet
sau Diamant. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr convenabil
baterie maºinã 12V x
55 AH, ROMBAT sau
MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL, 70-80
MP. TELEFON: 0729/
033.903.
Cumpãr dormitor
sculptat, canapea,
fotolii mãsuþã hol. Te-
lefon: 0761/824.947.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sã-
bii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0251/
437.906.
Închiriez la bloc, Ca-
lea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095
ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar cos-
turile întreþinerii. Tele-
fon: 0760/428.582.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez
sau sã cumpãr gar-
sonierã – Brazdã în
blocurile G4, G5, sau
G6. Telefon: 0762/
109.595.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti
(zona Institut), com-
plet mobilatã ºi uti-
latã. Telefon: 0764/
855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 came-
re, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã,
tot confortul, 250
euro. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã
bulevardul „1 Mai”. Te-
lefon: 0785/886.507.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gaz-
dã, la bloc, lângã Me-
dicinã. Telefon: 0770/
300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bãu-
turi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon:
0740/895.691.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

MATRIMONIALE
Intelectual craiovean
cu vilã, pensionar, sã-
nãtos, altruist, caut
partenerã compatibi-
lã. Telefon: 0251/
458.192.
Salariat, 50 de ani,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi al-
coolice, caut doamnã
serioasã, fãrã obliga-
þii, apropiatã de vâr-
stã. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
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. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adã-
post ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.

Absolvenþii clasei a
XII-a D, promoþia
1983, liceul Nicolae
Bãlcescu (astãzi Ca-
rol I), Craiova, dirigin-
ta d-na Prof. Olga Cu-
relaru, sunt invitaþi
sã-i contacteze pe
colegii MARIUS MI-
TRICA (tel.: 0761/
115.246, email: m.mi-
trica@romtelecom-
.ro) sau CAMELIA
FLORESCU (tel.:
0723/622.703 sau
0768/264.822, email:
kameliaflorescu@ya-
hoo.com) pentru or-
ganizarea întâlnirii de
30 de ani de la ab-
solvirea liceului (in-
tenþionam în iunie 15,
anul acesta 2013).
Mulþumiri anticipate
pentru promptitudine.
Profesor universitar
pensionar, doresc, con-
tra retribuþie, doamnã
pentru companie ºi în-
grijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu do-
cumente pe numele
Covei Horea. Gãsitoru-
lui ofer  recompensã.
Telefon: 0764/292.916.
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Dupã ce fostul preºedinte al celor de la
Santos, Vicente Cascione a publicat pe blo-
gul sãu cã viitoarea destinaþie a lui Ney-
mar este Bayern, conducãtorii bavarezilor
au dezminþit informaþia.

Directorul de comunicare al celor de la

Bayern a negat cã ar fiBayern a negat cã ar fiBayern a negat cã ar fiBayern a negat cã ar fiBayern a negat cã ar fi
interesatã de Neymarinteresatã de Neymarinteresatã de Neymarinteresatã de Neymarinteresatã de Neymar

Alta e þinta bavarezilor

Bayern, Mark Horwick a negat interesul
clubului din Munchen pentru starul celor
de la Santos. “Povestea aceasta nu este
adevãratã”, a spus Horwick pentru Bild.

Ziarul german a notat cã bavarezii sunt
preocupaþi acum de aducerea lui Robert
Lewandowski de la Borussia Dortmund,
adversara din finala Champions League
(25 mai). Bayern a mai cumpãrat un ju-
cãtor de la rivali, pe Mario Gotze, care
va ajunge la varã sub comanda lui Guar-
diola.

Zvonurile aducerii lui Neymar au fost
alimentate de interesul vechi a lui Pep pen-
tru brazilian, dar ºi de declaraþiile jucãto-
rului de la Santos. “Bayern este un club
mare, cu jucãtori de o calitate excepþiona-
lã. Schweinsteiger este unul dintre cei mai
buni jucãtori pe care i-am vãzut”, a spus
Neymar, conform Marca.

Pus pe lista de transferuri de
Real Madrid, Higuain ºi-a gãsit
rapid o altã echipã. Cel puþin
aºa susþinea ieri presa din
Spania, care a dat ca sigurã o
mutare a argentinianului în
Anglia.

Cotidianul Sport a notat cã
Higuain va juca din sezonul
viitor la Arsenal. Potrivit sursei
citate englezii au fost de acord
sã plãteascã suma de 18
milioane de lire sterline cerutã
de Real Madrid, iar jucãtorul va
evolua în Premier League în
urmãtoarele cinci sezoane.
“Tunarii” ar fi câºtigat bãtãlia
pentru sud-american cu
compatrioþii de la Tottenham ºi
Liverpool.

Din 2007 ºi pânã în prezent,
Higuain a disputat 262 de
partide în tricoul Realului,
marcând 119 goluri.

Higuain, la Arsenal?

Calificatã sãptãmâna
trecutã în detrimentul lui
Lorient, pe care a zdro-
bit-o cu 4-0, Evian Tho-
non Gaillard va disputa
u l t imul  ac t  a l  Cupei
Franþei contra celor de la
Bordeaux. Fapt devenit
posibi l  dupã ce  t rupa
pregãtitã de Francis Gil-
lot s-a impus cu 2-1 pe
terenul codaºei din Ligue
1  ( locu l  19) ,  Troyes ,
în t r -un  meci  d i sputa t
marþi searã.

Gazdele  au  deschis
scorul  pr in  Bahebeck
(7), bordelezii întorcând
rezultatul graþie reuºitei
semnate de Diabate (41)
ºi a autogolului lui Bre-
chet (63). Cele douã formaþii se vor
întâlni ºi duminicã, în campionat,

Evian va întâlni pe Bordeaux
în finala Cupei Franþei

Digi Sport 2

13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Roma: ziua
a patra.

Digi Sport 3

19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã –
finala pentru locul 3 (meci 1): CSM Oradea – Gaz
Metan Mediaº.

Dolce Sport 1

20:30 – TENIS (F) – Turneul de la Roma: ziua
a patra.

Dolce Sport 2

19:30 – SCRIMÃ – Trofeul Pellegrini.
Eurosport

11:45, 15:15 – TENIS DE MASÃ – Campio-
natul Mondial / 17:00 – CICLISM – Turul Nor-
vegia: etapa a doua / 18:30 – TENIS DE MASÃ
– Campionatul Mondial / 0:15 – CICLISM – Tu-
rul Californiei (SUA): etapa a cincea.

Eurosport 2

13:30 – TENIS DE MASÃ – Campionatul
Mondial / 15:15 – CICLISM – Turul Italiei: etapa
a 12-a.

Una caldã, alta rece ca gheaþa
pentru Wigan. Dupã ce sâmbãtã
rãsturnase toate calculele hârtiei
în finala FA Cup, de pe „Wem-
bley”, cu Manchester City (1-0),
pecetluindu-i totodatã ºi soarta
lui Roberto Mancini – demis ul-
terior de la cârma „cetãþenilor”,

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 37-A - RESTANÞE

De la bal la spital sau din Europa în liga secundã! La trei zile dupã ce a cucerit Cupa Angliei,

Wigan a retrogradat

marþi Londra nu a mai purtat no-
roc formaþiei pregãtite de Rober-
to Martinez (foto), care a re-
trogradat în liga secundã, la fi-
nele a opt sezoane consecutive
în elitã. Tocmai când reuºise pri-
ma calificare din istorie în cupe-
le europene (Liga Europa, dato-

ritã FA Cup). Marea neºansã a
alb-albaºtrilor, a fost sã dea, într-
o restanþã (din penultima rundã)
prilejuitã chiar de disputarea fi-
nalei Cupei, peste un Arsenal încã
angrenat în lupta pentru locurile
de Champions League. Iar „tu-
narii” nu le-au dat nici o ºansã,
scor 4-1 (Podolski 11, 68, Wal-
cott 63, Rampsey 71 / Maloney
45). Omul meciului, deºi nu s-a
regãsit pe lista marcatorilor, a
fost spaniolul Santi Cazorla, co-
autor la toate cele patru reuºite
ale echipei sale. Tot într-o restan-
þã, disputatã de asemenea marþi,
la primul joc fãrã Mancini pe ban-
cã, City ºi-a consolidat poziþia se-
cundã, întorcându-se cu toate

punctele de pe terenul retrogra-
datei Reading, 2-0 (Aguero 40,
Dzeko 88). Costel Pantilimon a
fost rezervã la învingãtori.

Altfel, marele pol de interes al
etapei finale este duelul de Ligã din-
tre Arsenal ºi Tottenham. Chelsea
e deja calificatã, însã are drept
mizã evitarea locului 4, care nu
duce direct în grupe, ci doar în
preliminarii.

Programul ultimei runde (du-
minicã, ora 18:00): Chelsea –
Everton, Liverpool – QPR, City –
Norwich, Newcastle – Arsenal,
Southampton – Stoke, Swansea –
Fulham, Tottenham – Sunderland,
West Brom – United, West Ham –
Reading, Wigan – Aston Villa.

1. United 88 11. Stoke 41
2. City 78 12. Norwich 41
3. Chelsea 72 13. Newcas. 41
5. Arsenal 70 14. South. 40
4. Tottenh. 69 15. Fulham 40
6. Everton 63 16. A.Villa 40
7. Liverpool 58 17. Sunderl. 39
8. West B. 48 18. Wigan 35
9. Swansea 46 19. Read. 28
10. West H.43 20. QPR 25

Locurile 1-4: Liga Campionilor
/ Locul 5 plus Wigan (câºtigãtoa-
rea Cupei) ºi Swansea (câºtigãtoa-
rea Cupei Ligii): Liga Europa / Lo-
curile 18-20 au retrogradat.

Au promovat Cardiff City ºi
Hull. Pentru celãlalt loc dispnibil
se bat Crystal Palace ºi Watford
(luni, 27 mai, pe Wembley).

ºi tot la Troyes, formaþie care are
de astã datã nevoie ca de aer de-o
victorie.

Dacã  Evian ,  c lub
fondat doar în 2007, se
aflã la prima finalã din
scurta-i  is torie,  Bor-
deaux va susþine pentru
a 10-a oarã un ultim act
în Cupa Franþei, com-
petiþie pe care ºi-a ad-
judecat-o pânã acum de
trei ori. Ultimele douã
apariþii au însemnat ºi
tot atâtea succese, ele
consemnându-se însã
în urmã cu mai bine de
douã decenii ºi jumãta-
te, în 1986 ºi 1987.

Finala  d int re  Bor-
deaux ºi Evian, a cãrei
câºtigãtoare se va cali-
fica automat în turul I

al viitoarei ediþii de Liga Europa, va
avea loc în 31 mai, pe „Stade de
France” din Paris.
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sport

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)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXXI- A

Steaua 31 23 6 2 67-23 75
Pandurii 31 18 5 8 53-39 59
Astra 31 17 6 8 59-32 57
Petrolul 31 15 12 4 54-30 57
Dinamo 31 15 8 8 44-33 53
Vaslui 31 13 10 8 43-33 49
Rapid 31 12 9 10 31-30 45
FC Braşov 31 12 9 10 43-44 45
CFR Cluj 31 11 11 9 49-34 44
Mediaş 31 11 8 12 38-44 41
Oţelul 31 10 10 11 35-38 40
„U” Cluj 31 9 8 14 32-47 35
Ceahlăul 31 8 7 16 38-54 31
Viitorul 31 6 12 13 34-49 30
Concordia 31 6 11 14 25-46 29
Severin 31 6 9 16 31-43 27
Iaşi 31 7 5 19 30-45 26
Bistriţa 31 3 8 20 19-62 17

6

5

4

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

Vineri, 17 mai
CFR Cluj – Concordia – ora 19.30 (Dolcesport 1)
Oţelul – Ceahlăul – ora 20.00 (Digisport 1)

Sâmbătă, 18 mai
Pandurii – FC Braşov – ora 17.00 (Digisport 1)
Petrolul – Astra – ora 19.00 (Digisport 1
FC Vaslui – Dinamo – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică, 19 mai
Steaua – Viitorul – ora 20.30 (Digisport 1)

Luni, 20 mai
Gloria – CS Turnu Severin – ora 19.00 (Digisport 1)
Rapid – „U” Cluj – ora 19.30 (Dolcesport 1)
CSMS Iaşi – Gaz Metan – ora 21.30 (Digisport 1)

LIGA I – ETAPA A XXXII-A

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Va-
silescu şi promotorul Eduard Irimia,
au prefaţat ieri gala Superkombat din
acest week-end din Bănie.  „Ne im-
plicăm ca de fiecare dată să ajutăm
la desfăşurarea tuturor evenimen-
telor sportive din oraşul nostru. Dacă
săptămâna trecută a fost un wee-
kend cultural, săptămâna aceasta va
fi unul sportiv. Ne menţinem titula-
tura de capitală a K1”, a afirmat pri-
marul Craiovei. Cătălin Moroşanu,
Benjamin Adegbuyi, Sebastian Cio-
banu, Ionuţ Atodiresei şi Claudiu
Bădoi vor lupta în cadrul galei Su-
perkombat World Grand Prix de la
Craiova, programată sâmbătă sea-
ră, de la ora 22, în Sala Polivalentă,
şi care va fi transmisă în direct în
80 de ţări de pe 4 continente. Este
al doilea eveniment de marcă Su-
perkombat organizat în Bănie după
ce, în noiembrie 2012, eroii circui-
tului condus de Eduard Irimia au
inaugurat Sala Polivalentă în faţa a
aproape 4.500 de spectatori. În sea-
ra aceasta, de la ora 20, luptătorii
vor fi prezenţi la Electroputere Mall
pentru a invita craiovenii la gala de
sâmbătă. “De data aceasta, preţuri-
le biletelor sunt accesibile, vor în-
cepe de la 30 de lei, aşa că ne aş-
teptăm la o sală arhiplină sâmbătă
seară. Am fost întrebat deseori de
ce am ales să revenim la Craiova.

După încheierea campionatului naţional, antrenorul
danez al echipei Oltchim Râmnicu Vâlcea, Jakob Vester-
gaard, a declarat că va reveni în România dacă va fi
nevoie de el. „Îmi
pare foarte rău că
plec de la Râmnicu
Vâlcea, din Româ-
nia. M-am simţit ex-
celent aici, nu o să
uit niciodată atmo-
sfera din sala Traian,
acest oraş frumos,
nu o să uit nici Con-
stanţa şi Marea Nea-
gră. Îmi pare bine,
însă, că voi fi din nou
alături de familia mea
din Danemarca. Voi
reveni la Oltc him
dacă va fi nevoie de mine, peste un an, doi, trei. De
asemenea, voi reveni în România dacă va fi nevoie de
mine la echipa naţională. În această ţară handbalul femi-
nin este dezvoltat, handbalistele sunt talentate şi dornice
de afirmare. Cert este că echipa nu moare. Vor rămâne
handbaliste bune, Barbosa, Managarova, probabil şi Cris-

Vestergaard: „Voi reveni în România dacă va fi nevoie”
tina Neagu. Nu ştiu dacă vor pleca alte jucătoare de mare
valoare ca Brădeanu sau Manea. Nu cred că Oltchim se
va putea bate pentru Liga Campionilor, dar sunt sigur că

va face o figură frumoa-
să, lotul poate fi completat
cu alte handbaliste talenta-
te din România”. Handba-
listele ec hipei Oltc him
Râmnicu Vâlcea au înche-
iat sezonul 2012-2013,
marţi, pe teren propriu, cu
o victorie în faţa vicecam-
pioanei HCM Baia Mare,
având un bilanţ de 20 de
victorii, din 20 posibile. În
derbiul campionatului, Ol-
tchim a învins formaţia
HCM Baia Mare, cu sco-
rul de 35-26 (15-13), în-

coronându-se campioană, neînvinsă, cu 40 de puncte,
în timp ce adversara sa a rămas cu 30 de puncte. Ol-
tchim a obţinut al 19-lea titlu naţional şi al şaptelea con-
secutiv. Mâine, de la ora 17.30, Oltchim va juca la Poli-
valenta din Craiova în meciul demonstrativ prilejuit de
retragerea portarului Ildiko Barbu.

Bătaie să fie în Bănie!
Gala Superkombat de sâmbătă de la Polivalentă

este promovată intens zilele acestea

Motivul este pentru că apreciem
oamenii care înţeleg oportunitatea
oferită de K1. Gala va fi deosebită,
avem şi trei momente de show în
cadrul acesteia”, a afirmat preşedin-
tele Superkombat.

Moroşanu vrea să-i umfle capul
colosului din Capul Verde

Singurul român care a luptat în
piramida finală K-1 disputată anul
acesta, Cătălin Moroşanu, va reveni
în ring, urmând să înfrunte un veri-
tabil colos din Republica Capului
Verde, Eduardo Mendes, cel care şi-
a învins printr-un KO brutal ultimul
adversar. De asemenea, Benjamin
Adegbuyi, locul 8 mondial la finalul
anului trecut, va încerca să-şi ia re-
vanşa în faţa surinamezului Jairzin-
ho Rozenstruik, după ce în noiem-
brie 2011 înregistra în faţa acestuia
primul său eşec din carieră după un
KO în repriza a doua. ”Aştept acest
meci de mai bine de un an şi jumă-
tate. Cu siguranţă va fi război în ring
pentru că sunt mai motivat ca nici-
odată”, a declarat Adegbuyi, care are
11 din 12 victorii obţinute înainte de
limită. România va avea reprezen-
tant şi în turneul piramidal de 4 de
la categoria grea, Sebastian Cioba-
nu, care se va duela pentru un loc
în finală  cu rusul Vladimir Tokta-

synov, deja un veteran al galelor Su-
perkombat. De asemenea, Ionuţ
Atodiresei (-65 de kilograme) şi 
Claudiu Bădoi (-71 de kilograme) au
programate, la Craiova, meciuri eli-
minatorii, iar în cazul unor victorii,
cei doi vor deveni challengeri la ti-
tlul mondial Superkombat. Biletele
pentru gala de la Craiova s-au pus
în vânzare şi costă 30 de lei, putând
fi achiziţionate de pe eventim.ro,
casele Sălii Polivalente, dar şi din
magazinele Germanos, Vodafone,
Domo şi Orange din toată ţara. Eve-
nimentul programat sâmbătă seară
la Sala Polivalentă din Craiova va fi
transmis în direct la nivel global în
80 de ţări prin intermediul Euros-
port, iar în România poate fi urmă-
rit pe Pro TV, Sport.ro şi Eurosport
România. Altfel, participanţii la Gala
Superkombat World Grand Prix
2013 Craiova, de sâmbătă 18 mai,
vor fi prezentaţi în pauza meciului
de handbal SCM Craiova - Oltchim
şi vor oferi spectatorilor invitaţii la
spectacolul de sâmbătă.

Fight card Superkombat World
Grand Prix II 2012 Craiova:

1. Super-fight -65 kg - meci eli-
minatoriu pentru titlul mondial Su-
perkombat

Stauros Exakoustidis (Grecia) vs
Ionuţ Atodiresei (România)

2. Semifinală turneu categorie grea
- Nikolaj Falin (Germania) vs Frank
Munoz (Spania)

3. Semifinală turneu categorie grea
- Vladimir Toktasynov (Rusia) vs
Sebastian Ciobanu (România)

4. Super-fight -71 kg - meci elimi-
natoriu pentru titlul mondial Super-
kombat - Stelios Papadopoulos (Gre-
cia) vs Claudiu Bădoi (România)

5. Super-fight categoria grea Jai-
rizinho Rozenstruik (Surinam) vs
Benjamin Adegbuyi (România)

6. Super-fight categoria grea Eduar-
do Mendes (Republica Capului Verde)
vs Cătălin Moroşanu (România)

7. Finală turneu categorie grea -
Câştigător Semifinală 1 vs Câştigă-
tor Semifinală 2


