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Primul
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când l-am întrebat pe docto-
rul Popescu ce să iau pentru că mă
dor picioarele, mi-a spus să iau
tramvaiul.

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.ropolitică / 6
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Coleg iul Naţional  „Elena Cuza”, una dintre şcol ile
galonate din Craiova, va împl ini, pes te doar câteva zile,
venerabila vârs tă de 180  de ani, dedicaţi  în întreg ime
învăţământului liceal . Ieri , pe holurile şcol ii  ş i în can-
celarie se s imţea ag itaţia organizatorilor care puneau
la punct ultimele detali i pentru fes tivi tăţi le  de amploa-
re din următoarele zi le . Cel  mai  aşteptat moment este

5 INT
ER
VIU

pa
gi

na

Directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova, Mircea Năstase:
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Tensiuni în USL.
Alegătorii
ce să creadă?

Guvernul USL, condus de premie-
rul Victor Ponta, are doar un an de
mandat, din care şase luni în temeiul
votului covârşitor, de 70%, al electo-
ratului la alegerile legislative din toam-
nă. O asemenea investiţie de încre-
dere n-au mai avut anterior nici un
partid şi nici o alianţă politică. (...)
Scandalul creat de senatorul liberal So-
rin Roşca Stănescu, căruia social-demo-
craţii i-au cerut excluderea pentru de-
claraţiile inflamate la adresa premierului
Victor Ponta, reprezintă nu doar un test
al rezistenţei „la rupere” al USL, cât mai
ales posibilitatea unei bulversări gene-
rale, cu consecinţe greu calculabile.

Spectacol
mineralogic în
centrul Craiovei

dialogul emoţionant al generaţiilor. Ac-
tual ii elevi , premianţii  de astăzi , îşi  vor d a
întâlnire cu absolvenţi i  de pes te ani ,
care au studiat în aceleaş i bănci, au
trăi t cu aceleaş i emoţi i s trigarea catalogului, iar acum
s unt adevărate pers onal ităţi  care pot s ă s emneze în
Cartea de Onoare a colegiului .
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Liderul PSD, premierul Victor Ponta, afirmã cã
nu este mulþumit de soluþia PNL în cazul senatoru-
lui Sorin Roºca Stãnescu (foto) – care a constat
într-un avertisment public cu excluderea din par-
tid - ºi aratã cã acesta a continuat criticile la adresa
social-democraþilor, generând astfel cea mai mare
crizã a USL de la formare. Întrebat de jurnaliºti dacã
este mulþumit de declaraþia preºedintelui PNL, Crin
Antonescu, care a spus cã oricine mai încalcã atât
de clar protocolul USL va trebui sã se despartã de
partidul din care face parte ºi de USL, Ponta a rãs-
puns negativ. „Nu, categoric nu. Cred cã e cea mai
mare crizã pe care o are USL de la formare ºi, de
altfel, domnul Roºca Stãnescu, dupã aceastã ºedin-
þã  (n.r. - ºedinþa Biroului Permanent Naþional al
PNL de joi), a continuat. Deci, dacã nu se face
nimic, e o invitaþie pentru alþi membri PNL sã con-
tinue atacul împotriva PSD, ºi atunci nu putem
merge mai departe împreunã”, a spus Ponta. Între-
bat care este atunci soluþia, premierul a precizat:
„Eu aºtept în continuare, pânã luni, sã existe o

delimitare clarã, nu aºa, «sã nu mai faci !». Pãi nu
i-am mai spus o datã domnului Roºca Stãnescu sã
nu mai facã ? Ce, suntem la ºcoalã ? Altfel, îmi pare
rãu, dar nu cred cã putem sã gãsim o soluþie pozi-
tivã”. Acesta a explicat cã „nu mã intereseazã scu-
zele lui (n.r. - ale lui Roºca Stãnescu), eu nu vreau
scuze. Sã fie foarte clar, dacã domnul Roºca Stã-
nescu este în continuare senator PNL, atunci în-
seamnã cã acordul USL nu se mai respectã. Eu ºi
toþi din PSD am fost solidari cu Vosganian în pro-
blema Oltchim, la fel ºi ei au fost solidari cu miniº-
trii noºtri. Deci, ori suntem solidari, ori spunem, nu
poþi sã fii ºi la putere, ºi în opoziþie”. Totuºi, Victor
Ponta a þinut sã sublinieze cã acest lucru nu în-
seamnã cã nu va mai funcþiona coaliþia de guver-
nare, ci cã este nevoie sã existe un alt acord al
USL, în care, eventual, sã fie stipulat cã Roºca
Stãnescu are voie sã critice PSD fãrã sã existe re-
acþii împotriva lui. „E vorba de legi pe care le-a
susþinut (n.r. - Sorin Roºca Stãnescu) împotriva
Guvernului, iar picãtura care a umplut paharul a

fost o declaraþie prin care a spus
cã este foarte mândru de votul de
luni din Senat, în care, pentru pri-
ma datã, s-a creat o altã majoritate:
PNL, PDL, PPDD. Dacã lucrurile
stau aºa, atunci colegii din PNL tre-
buie sã ne spunã ºi lucrurile sunt
foarte serioase”, a explicat Ponta.
El a adãugat însã cã nu crede cã
liberalii vor opta pentru Stãnescu
în detrimentul relaþiei cu PSD ºi a
susþinut cã, personal, îl va susþine
în continuare pe Crin Antonescu
la alegerile prezidenþiale, chiar dacã
USL nu va mai exista. Anterior de-
claraþiilor lui Ponta, preºedintele
PNL, Crin Antonescu, precizase cã
„fac toate eforturile pentru a nu citi
o notã ultimativã într-o asemenea
declaraþie, pentru cã nu suntem în

situaþia în care sã ne dãm ultimatumuri unul altuia.
În al doilea rând, îi spun cã ceea ce avea PNL de
hotãrât ºi de spus a fãcut-o astãzi (n.r. - la ºedinþa
BPN). Am luat decizia de a atrage foarte serios
atenþia tuturor colegilor noºtri asupra prevederi-
lor unui articol din actul constitutiv al USL. Am
discutat ºi despre afirmaþiile colegului Sorin Roº-
ca Stãnescu. Demersul sãu parlamentar, din punc-
tul nostru de vedere, nu poate fi în nici un fel incri-
minat”. Totodatã, Antonescu a declarat  cã nu se
doreºte ca USL sã eºueze, aºa cum au eºuat CDR
sau alianþa dintre PDL ºi PSD, el arãtând cã în Ro-
mânia existã o îndelungatã tradiþie potrivit cãreia,
atunci când se deschide cutia Pandorei, colegii
unei coaliþii sã facã schimburi de critici. „Experien-
þa tristã a coaliþiilor care au mai existat, de la CDR
pânã la marea sau nu mai ºtiu cum se numea chestiu-
nea aia cu PDL ºi PSD - prima formã a coabitãrii, ca sã
spun aºa, cu domnul Boc atunci - nu vrem sã eºuãm
aºa cum au eºuat acele coaliþii”, a spus liderul liberal.
El a arãtat cã, pentru a nu eºua, USL face eforturi, iar
„prima modalitate, prima formã de efort este sã avem
grijã la sensibilitatea celuilalt, la faptul cã lucruri pe
care nu le putem rezolva între noi nu se vor rezolva
nici în comunicare publicã. Eforturile constau în grija
pentru ceea ce formulãm din punct de vedere pu-
blic”. Ieri, senatorul PNL Sorin Roºca Stãnescu a
declarat, la Târgoviºte, cã nu va pleca din partid. „Eu
cred cã domnul Ponta, peste week-end, se va gândi
mai bine. Dacã domnul Ponta rãmâne consecvent
înseamnã cã a fãcut un caz din cazul Sorin Roºca
Stãnescu. Înseamnã cã altceva îl determinã sã încer-
ce ruperea USL”, a precizat Roºca Stãnescu.

Ieri dupã-amiazã, liderii PNL Crin Antonescu
ºi Daniel Chiþoiu, împreunã cu preºedintele exe-
cutiv al PSD, Liviu Dragnea, au venit la Palatul
Victoria pentru a sta de vorbã cu premierul Victor
Ponta pe tema tensiunilor existente în USL. Aco-
lo se mai aflau ºi ministru Afacerilor Interne, Radu
Stroe (PNL) ºi deputatul PSD Sebastian Ghiþã
(patronul România TV). 
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Restricþii de circulaþie
în staþiunea Sinaia,
timp de douã luni

Mai multe drumuri din staþiunea
Sinaia, de pe Valea Prahovei, vor fi
închise circulaþiei autovehiculelor ºi
pietonilor timp de douã luni, restricþii-
le fiind impuse întrucât pe respectivele
tronsoane se executã lucrãri de
reabilitare a infrastructurii, anunþã
Primãria Sinaia. Astfel, conform sursei
citate, începând de joi, 16 mai,
Bulevardul Ferdinand, una dintre cele
mai circulate artere rutiere din Sinaia,
va fi închis din dreptul intrãrii pe Aleea
Peleºului pânã la intersecþia cu
Drumul Naþional 1, traficul rutier pe
aceastã arterã de circulaþie fiind
complet blocat. Pe direcþia Braºov –
Centru, circulaþia autovehiculelor se
va realiza din Calea Braºovului,
continuare strãzile 13 Septembrie -
Bulevardul Carol I. Pentru tranzitarea
oraºului Sinaia se recomandã centura
ocolitoare a oraºului, respectiv DN1.
De asemenea, începând cu data de 20
mai, de la ora 9:00, circulaþia rutierã
va fi blocatã pe strada Octavian Goga,
din dreptul intrãrii în Parcul „Dimitrie
Ghica”, pânã la intersecþia cu strada
Eroilor, tot timp de douã luni.

Ponta vrea ca Direcþia
Antifraudã sã lucreze
ca un DNA al Fiscului

Premierul Victor Ponta doreºte ca
noua Direcþie Antifraudã, care va fi
înfiinþatã prin comasarea Gãrzii
Financiare ºi a Vãmii, sã lucreze ca un
„DNA al Fiscului” ºi sã aibã inclusiv
competenþe de cercetare penalã, sub
îndrumarea Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã (DIICOT). „Cred cã
aceastã divizie va trebui sã aibã ºi
competenþe de cercetare penalã, sã se
lucreze direct sub îndrumarea
DIICOT”, a spus Ponta, la postul
public de televiziune. El s-a arãtat
convins cã acest sistem va putea fi
reglementat din punct de vedere legal.

Ministrul Muncii, Mariana Câm-
peanu (foto), a declarat, ieri, cã în
urma anchetei care a avut loc la Pra-
hova, la Serviciul de evaluare a per-
soanelor adulte cu handicap, a de-
cis sã demareze un control-fulger
la nivel naþional, pentru a monitori-
za problemele din toate zonele Ro-
mâniei. La solicitarea premierului
Victor Ponta, Ministerul Muncii a
efectuat un control la Direcþia Ge-
neralã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului (DGASPC) Praho-
va, în urma cãruia s-a stabilit cã nu
a fost respectatã procedura de eva-
luare complexã, conform legislaþiei
în vigoare, în sensul cã persoanele
adulte au fost evaluate de membrii
Comisiei de evaluare, ºi nu de spe-
cialiºtii Serviciului de evaluare
complexã, singura structurã cu atri-
buþii în acest sens, a spus Mariana
Câmpeanu. Totodatã, ministrul a
precizat cã verificãrile au arãtat cã
angajaþii serviciului nu se deplasea-
zã la domiciliul persoanelor, astfel
cã evaluarea se face
doar în baza documen-
telor. „Este foarte grav
cã aceste evaluãri nu
se fac la domiciliul per-
soanei”, a spus Câm-
peanu. Potrivit decla-
raþiilor fãcute ieri de
ministru, cel mai grav
lucru identificat la Co-
misia de evaluare a
persoanelor cu handi-
cap Prahova a fost
faptul cã în fiecare zi

erau chemate aproximativ 120 de
persoane, fãrã a se stabili ora, în
condiþiile în care programul se ter-
mina la 14.30. Aceasta este, în opi-
nia Marianei Câmpeanu, o dovadã
clarã de organizare defectuoasã a
activitãþii Comisiei de evaluare a
persoanelor cu handicap Prahova,
întrucât nu se asigura o programa-
re riguroasã, care sã evite aºtepta-
rea nejustificatã. „Nimeni nu ne dã
voie sã aducem oameni netranspor-
tabili în faþa comisiei. ªi vã spun cã
au fost cazuri mai grave decât cele
prezentate (n.r. - de televiziuni), în
care oamenii au fost aduºi ºi pe tar-
gã”, a avertizat ministrul. În urma
celor constatate la Prahova, direc-
torul DGASPC Prahova, Vasilica
Florea, ºi medicul care conduce
Comisia de evaluare a persoanelor
cu handicap, vor fi destituiþi, iar di-
rectorul adjunct al instituþiei, Ale-
xandru Bocioacã, va fi suspendat,
a decis Consiliul Judeþean, în subor-
dinea cãruia se aflã Direcþia.

Ministrul Muncii a dispus controale
în toatã þara la serviciile de reevaluare

pentru persoanele cu dizabilitãþiGradul de absorbþie pentru pro-
iectele derulate în cadrul Programu-
lui Operaþional Sectorial Dezvolta-
rea Resurselor Umane (POSDRU) a
ajuns la 16,27% în numai un an, a
declarat ieri, la o conferinþã de pre-
sã, ministrul Muncii, Mariana Câm-
peanu, potrivit Agerpres. „Gradul de
absorbþie la fondurile europene a
ajuns la 16,27%, iar eu l-am preluat
de la 5,51%”, a punctat ministrul.
Câmpeanu a arãtat cã România a în-

Gradul de absorbþie pe POSDRU
a ajuns la 16,27%

ceput sã primeascã banii din Fon-
dul Social European, pe proiectele
POSDRU, ºi cã „sunt plãtiþi în con-
tinuare beneficiarii”. Comisia Euro-
peanã a presuspendat POSDRU la
începutul lunii august 2012, ca ur-
mare a deficienþelor identificate la
derularea programului în perioada
2009-2011. La începutul lunii februa-
rie a acestui an, reprezentanþii UE
au decis deblocarea POSDRU ºi re-
luarea plãþilor cãtre România.

Preºedintele Traian Bãsescu l-a
primit ieri, la Cotroceni, pe
proprietarul combinatului Arcelor-
Mittal Galaþi, Lakshmi Mittal,
acesta spunându-i ºefului statului
cã, în opinia sa, criza europeanã
poate fi rezolvatã prin înfiinþarea
Statelor Unite ale Europei,
oficialul român spunând cã
susþine ideea. „Sidex este foarte
importantã pentru ArcelorMittal ºi
suntem determinaþi sã fim parte a
industriei româneºti. În acelaºi
timp, suntem într-o situaþie în care
starea macroeconomicã europeanã
nu este bunã. Cererea europeanã
de oþel a scãzut cu 30%, comparat
cu perioada precrizã. Asta înseam-
nã 60 de milioane de tone de
capacitãþi în exces. Nu este cerere,
nu este creºtere, comparat cu
SUA, unde cererea este deja

Laksmi Mittal,  lui Bãsescu: Criza UE
poate fi rezolvatã dacã am avea

Statele Unite ale Europei
asemãnãtoare cu cea din perioada
precrizã (...) Deci avem multe
capacitãþi, dar nu ne dezvoltãm,
sau nu ne întoarcem la nivelul
precrizã”, a spus Laksmi Mittal.
Preºedintele Bãsescu a spus cã
Uniunea Europeanã este în crizã,
nu în precrizã, cum este situaþia în
Statele Unite. „Comentariul meu
este cã criza europeanã poate fi
rezolvatã dacã am avea Statele
Unite ale Europei, nu Consiliul
European”, a punctat Laksmi
Mittal. ªi premierul Victor Ponta s-a
întâlnit ieri cu proprietarul Arcelor-
Mittal, ocazie cu care au discutat, la
Palatul Victoria, propuneri de
optimizare a costurilor de producþie
la combinatul din Galaþi, ºeful
grupului siderurgic declarând cã
aºteaptã sã fie gãsite soluþii
sustenabile în domeniul energiei.
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Craiova: o candidată la statutul
de capitală europeană a culturii

Amfitrion a fost primarul Cra-
iovei, Lia Olguţa Vasilescu. Iar in-
vitaţi – jurnalişti din media locală
şi corespondenţi ai celei centrale.
Discuţia s-a desfăşurat într-un ca-
dru natural, pe o peluză verde din
vecinătatea Casei „Bibescu”, din
Parcul „Nicolae Romanescu”, şi a
avut drept temă candidatura Cra-
iovei la statutul de capitală euro-
peană a culturii din 2021, alături
de un oraş din Irlanda. O vreme,
primarul Craiovei a fost flancat şi
de preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, care apoi s-a
scuzat, fiind reţinut şi de o altă
activitate. Dialogul înfiripat, fără
nici o dificultate, a fost ispititor. S-
au evaluat şansele Craiovei, prin
raportarea corectă la cele ale con-
tracandidatelor, e vorba de oraşele
Iaşi, Cluj-Napoca, Arad, Timişoa-
ra. O concluzie dătătoare de opti-
mismul necesar: Craiova nu stă
deloc rău şi instituţiile sale de
cultură, precumpănitor fără fi-
nanţare de la minis terele de
resort, au prestigiul consolidat
şi activitate notabilă în planul
manifestărilor de tradiţie, orga-
nizate sistematic. Există încă un

MIRCEA CANŢĂR

potenţial imens nevalorificat. Ener-
gii latente. S-au enunţat multe idei,
pliabile pe specificul oltenesc. O
săptămână a teatrului craiovean, de
pildă. Fără nici o legătură cu Fes-
tivalul Shakespeare. Va fi „mult de
muncă”, a spus primarul Craiovei,
care a venit cu lecţia pregătită.
Chiar bine. A vorbit convingător,
cu patos pe alocuri, subliniind re-
petat că în acest demers de ma-
xim interes civic are nevoie de spri-
jinul presei. Capitală culturală a
Europei este un titlu conferit de
Parlamentul European unui oraş
sau mai multora, pentru un an.
Programul se derulează din 1985,
la iniţiativa ministrului grec al Cul-
turii, Melina Mercouri, şi a omolo-
gului său francez, Jack Lang, pen-
tru apropierea cetăţenilor Uniunii
Europene. Primul oraş care a obţi-
nut titlul menţionat a fost Atena.
Pentru ca, în 2006, un alt oraş din
Grecia, Patras, să-l obţină, la rân-
dul său. În 2007, Sibiul, alături de
Luxemburg, a avut această onoa-
re. La ora de faţă, capitale ale cul-
turii europene sunt Marsilia şi Ko-
sice (Slovacia). O decizie a Parla-
mentului European şi a Consiliului

din 25 mai 1999 integrează eve-
nimentul în c adrul comunităţilor
şi detaliază o nouă procedură de
selec ţie pentru oraşe (2005-
2019).  Odată desemnat capitală
europeană a culturii pentru un an,
pe baza unui program cultural,
oraşul respec tiv este obligat să-
şi respec te integral angajamente-
le luate.  Confruntarea este acer-
bă şi pentru adjudecarea încre-
derii din partea Parlamentului
European este nevoie, pe lângă

„buna pregătire”,  şi de un con-
sistent lobby politic . Poate şi de
noroc. Nu puţine avantaje decurg
din ac eastă poves te ş i ele au fost
enunţate de primarul Craiovei,
care a reuşit să insufle interes  jur-
naliştilor pentru o asemenea pro-
vocare. Şi referirile au vizat, pe
lângă ceea ce numim o emanc i-
pare, indisc utabil dorită,  ş i un
mare număr de turiş ti, cu conse-
cinţele benefice de rigoare. Se
ac cesează fonduri europene im-

portante sau, mai exact, orice in-
vestiţie se întoarce augmentată
exponenţial. Va fi constituit un
ONG la nivelul Craiovei, care va
gestiona toate activităţile culturale
programate sau cele care vor eclo-
za din iniţiativele instituţiilor abili-
tate. Fiind vorba de cultură în niş-
te parametri noi, este de aşteptat şi
un plus de entuziasm, atât de ofilit
de regulă, fiindcă, aşa cum s-a tot
rostogolit ideea, în dialogul amin-
tit, Craiova are şansele ei.

 La data de 24 octombrie 2012,
ISJ Dolj a fost sesizată cu privire
la situaţia terenului şcolii din comu-
na Întorsura, motiv pentru care a
efectuat verificări. În urma aces-
tora a fost scris un raport, care, pe
lângă multe alte ilegalităţi produse
la şcoala din Întorsura, face lumi-
nă cu privire la suprafaţa de teren
pe care a fost construită o brută-
rie. Demersurile între Şcoala Gim-
nazială „Nicolae Gh. Popescu” În-
torsura şi Primăria Întorsura pri-

ISJ Dolj admite că la Întorsura s-a încălcat
legea, dar nu se întâmplă nimic

În luna februarie,  scriam  despre o afacere a prim a-
rului de la Întorsura,  Constantin Cam en,  cu un teren
al şcolii din com ună,  pe care a fost construită o brută-
rie. Mai exact,  spuneam atunci că Prim ăria şi Consi-
liul Local Întorsura au încălcat legea Educaţiei Naţio-
nale când au concesionat o suprafaţă de teren fără avi-
zul m inistrului de resort.  Că la Întorsura s-a produs o

ilegalitate o recunoaşte şi Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Dolj, în Raportul de audit efectuat la faţa locului.
De altfel,  concluziile acestui Raport au ajuns la orga-
nele abilitate ale statului,  în vederea cercetării.  Între-
barea care se im pune este urm ătoare: de ce nu s-a în-
tâmplat nim ic până acum ? Pentru că fapta este una
penală,  iar contractul de concesiune este nul de drept.

vind schimbarea destinaţiei unei clă-
diri aparţinând unităţii de învăţă-
mânt au început încă din anul 2004.
Motivul? Se dorea ca terenul să fie
folosit pentru un nou sediu de pri-
mărie. Între şcoală, ISJ Dolj, Insti-
tuţia Prefectului şi Primăria Întor-
sura s-a purtat o corespondenţă, în
care se precizau în mod exact do-
cumentele care trebuia să însoţeas-
că adresa de solicitare a Primăriei
către Ministerul Educaţiei, Cerce-
tării, Tineretului şi Sportului, pen-

tru obţinerea avizului conform al
minis trului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, pentru
schimbarea destinaţiei atât a clădi-
rii, cât şi terenului aferent acesteia.
„Conform adresei nr. 266/
.20.02.2007, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dolj comunică Consiliu-
lui Local Întorsura, judeţul Dolj,
documentele necesare pentru obţi-
nerea avizului conform al ministru-
lui Educaţiei, Cercetării, Tineretu-
lui şi Sportului, privind schimbarea
destinaţiei, în conformitate cu art.
1, punctul (4) din Legea nr. 354/
2004 şi circularei Ministerului Edu-
caţiei ş i Cercetării nr.  10.307/
29.01.2007, către toate Inspecto-
ratele şcolare”, se arată în Raport.
„Primăria comunei Întorsura
nu a obţinut avizul conform
al ministrului”

Conform informaţiilor noastre,
primarul comunei Întorsura, Con-
stantin Camen, a recunoscut în faţa
inspectorilor şcolari şi a juristului
ISJ Dolj că nu a obţinut avizul con-
form al ministrului Educaţiei, Cer-
cetării, Tineretului şi Sportului pen-

tru schimbarea destinaţiei
clădirii şcolare şi a tere-
nului aferent acesteia. Cu
toate ac es tea,  în anul
2010, primarul Constan-
tin Camen a concesionat
300 de mp  f irmei SC
KUC ANDRIPAN SRL,
pe o perioadă de 45 de
ani, prin contractul nr. 2/
01.04.2010, pentru con-
struirea unei brutării. În
urma acestor constatări, cei de la
ISJ Dolj au trimis Raportul institu-
ţiilor abilitate ale statului, pentru cer-
cetări, fapta fiind penală, iar con-
tractul mai sus amintit – nul de
drept: „Faţă de cele prezentate mai
sus, prin faptul că Primăria comu-
nei Întorsura nu a obţinut avizul
conform al ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului
pentru schimbarea destinaţiei spa-
ţiului şi terenului aferent clădirii nr.
2 de la brazi, aparţinând Şcolii Gim-
naziale «Nicolae Gh. Popescu» În-
torsura în sediu de Primărie al co-
munei Întorsura, a fost încălcat
art.112, alin.6, al Legii Educaţiei Na-
ţionale nr. 1/05.01.2011, unde se

prevede că: «Schimbarea destinaţiei
bazei materiale a instituţiilor şi uni-
tăţilor de învăţământ preuniversitar
de stat se poate face de către auto-
rităţile administraţiei publice locale
numai cu avizul conform al minis-
trului Educaţiei, Cercetării, Tinere-
tului şi Sportului. În caz contrar,
actele de schimbare a destinaţiei ba-
zei materiale sunt nule de drept, iar
fapta constituie infracţiune şi se pe-
depseşte conform legii penale»”. Cu
toate acestea, brutăria de pe terenul
şcolii de la Întorsura funcţionează
şi la această oră şi nimeni nu a plătit
pentru încălcarea legii în cel mai
grosolan mod posibil.

MARIN TURCITU



4/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 18 mai 2013
eveniment

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Conform poliþiºtilor de la Rutie-
rã, în noaptea de joi spre vineri, în
jurul orei 2.00, Andrei Niþu, de 23
de ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism Fiat pe DN
65 F (Centura de Nord a Craio-
vei), la intersecþia cu „Calea Bu-
cureºti” nu a adaptat viteza de de-
plasare în momentul când a efec-
tuat virajul la dreapta, carosabilul
fiind ud, a pierdut controlul vola-
nului ºi s-a oprit în ºanþul de pe
partea stângã a drumului. În urma
accidentului a rezultat vãtãmarea
corporalã a lui Ovidiu Purcãrin, de
20 de ani, din Craiova, pasager pe
bancheta din spate a autoturismu-
lui, care a fost transportat la Spi-

Doi conducãtori auto sunt cercetaþi penal de
poliþiºtii doljeni, unul pentru cã a provocat un
accident de circulaþie în care a fost rãnit un tâ-

nãr de 20 de ani, iar cel de-al doilea pentru cã,
într-o stare avansatã de ebrietate, s-a oprit cu
maºina în gardul unei pensiuni din Radovan.

talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Medicii au stabilit cã a fost
rãnit uºor, alegându-se cu trauma-
tism de coloana cervicalã. Poliþiº-
tii au întocmit pe numele condu-
cãtorului auto dosar penal pentru
comiterea infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã.

Joi dupã-amiazã, în jurul orei
14.00, poliþiºtii Postului de Poliþie
Radovan au fost anunþaþi de Nico-
lae Tulitu, de 59 de ani, din locali-
tate, cã un autoturism Dacia 1310
a lovit gardul împrejmuitor al pen-
siunii ce o deþine în satul Fântâne-
le. La faþa locului au ajuns lucrã-
torii postului de poliþie din localita-
te care au constatat cã cele sesi-

zate se confirmã, stabilind cã la
volanul autoturismului era Con-
stantin Stoicuþ, de 57 de ani, din
Constanþa, care locuieºte fãrã for-
me legale în Radovan.

“Conducãtorul auto a fost testat
cu aparatul etilotest care a indicat o
concentraþie de 1,53 mg/l alcool
pur în aerul expirat, astfel cã i s-au
recoltat probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei ºi i s-a întoc-
mit dosar penal sub aspectul comi-
terii infracþiunii de conducere a unui
autovehicul pe drumurile publice în
timp ce se afla sub influenþa bãutu-
rilor alcoolice”, a declarat comisar-
ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Medicului Khalil Haney, în vârstã de 41
de ani, originar din Kuwait, dar cu cetã-
þenie românã, de la Secþia de Obstetricã-
Ginecologie a Spitalului Municipal Cala-
fat, a fost trimis în judecatã în urmã cu
un an, în mai 2012, de procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în
sarcina sa fiind reþinute patru infracþiuni
de luare de mitã ºi douã de primire de
foloase necuvenite.

Medicul a fost denunþat în luna februa-
rie 2012, la Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj din cadrul Direcþiei Generale
Anticorupþie (DGA) de o femeie care s-a
plâns cã acesta i-a cerut 200 de lei pentru
o operaþie de întrerupere de sarcinã.

În baza denunþului a fost înregistrat
un dosar la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, anchetatorii obþinând mandat
pentru interceptarea convorbirilor tele-
fonice ale medicului ºi stabilind sã in-
troducã un investigator sub acoperire în
cauzã. Potrivit rechizitoriului întocmit în
cauzã de procurori, pe 20 martie 2012,
femeia care l-a denunþat pe medic s-a
dus din nou la spital, a purtat o discuþie
cu el pe parcursul cãreia bãrbatul a re-
cunoscut primirea celor 200 de lei ºi i-a
cerut sã mai facã o operaþie similarã pen-
tru o cunoºtinþã de-a sa. Medicul nu ºtia
cã aceastã “cunoºtinþã” este, de fapt, un
investigator sub acoperire.

Acesta s-a dus la Spitalul din Calafat,
pe 20 martie, a luat legãtura cu medicul
respectiv ºi i-a explicat cã ar avea nevoie
de ajutor, întrucât amanta sa a rãmas în-
sãrcinatã ºi vrea o operaþie de întrerupere
a sarcinii. Investigatorul i-a mai spus me-
dicului cã a ales spitalul din Calafat pentru
cã ar vrea ºi discreþie maximã ºi, dacã este
posibil, intervenþia sã nu fie înregistratã
în registrul de evidenþã al unitãþii medica-
le. Transcrierea discuþiilor dintre cei doi a
ajuns la dosarul cauzei: (…) Investigator:
“…Aþi zis cã nu sãrim de o sutã, banii sã
fie în lei sau în euro? Cum preferaþi? Nu e
o problemã”. Medic: “Nu e o problemã”.
Investigator: “Bun atunci…”. Medic: “ªi
dacã este o sutã de euro nu e o problemã.
Sã vãd. Na, sã fie maxim cinci milioane,
da eu nu cred. Poate nu ajungem aºa. Im-
portant e sã nu ajungem aºa. ªtiþi?” (…).

Prins de douã ori cu ºpagã
Conform înþelegerii, la douã zile dupã

aceastã discuþie, mai exact pe 22 martie,
investigatorul s-a dus din nou la spital,
având asupra sa suma de 500 de lei, banc-
notele fiind anterior marcate criminalistic.
Cei doi au stabilit ca datã a intervenþiei 25
martie, tânãrul aflat la „necaz” oferindu-i
medicului banii pentru operaþie ºi pentru
neînregistrarea ei. Acesta i-a luat, imediat
fãcându-ºi apariþia echipa operativã. “Cu

ocazia surprinderii în flagrant, inculpatul
a negat cã în schimbul acestei sume urma
sã efectueze intervenþia chirurgicalã soli-
citatã de investigator, susþinând cã banii
au fost primiþi cu titlu personal, deºi înre-
gistrarea convorbirilor purtate de cei doi
denotã, fãrã echivoc, faptul cã banii au
fost primiþi de inculpat în vederea efec-
tuãrii actului medical solicitat”, au mai
consemnat procurorii în rechizitoriu.

Imediat dupã flagrant, medicul a fost
condus la sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, unde procurorul de caz
a dispus reþinerea sa pentru 24 de ore,
însã a doua zi magistraþii de la Tribunal
au respins propunerea de arestare a aces-
tuia, dispunând faþã de el mãsura obligã-
rii de a nu pãrãsi þara pentru o perioadã
de 30 de zile.

Medicul s-a întors la muncã, iar anche-
ta în cauzã a continuat ºi culmea este cã,
ºtiindu-se cercetat, bãrbatul tot n-a renun-
þat la metodele sale. Asta pentru cã, o lunã
mai târziu, pe 18 aprilie 2012, a fost din
nou prins în flagrant primind bani pentru
efectuarea unui control de specialitate. Alte
denunþuri s-au strâns
la dosar, în timpul
cercetãrilor, procuro-
rii concluzionând cã
medicul primea bani
atât dupã efectuarea
actelor medicale la
care era abilitat prin
fiºa postului, dar cã
pretindea ºi primea
astfel de foloase ºi
înainte de acestea. În
aceste condiþii, pro-
curorii l-au trimis în
judecatã, în stare de
libertate, pe Khalil
Haney pentru patru
infracþiuni de luare de
mitã ºi pentru alte

douã infracþiuni de primire de foloase ne-
cuvenite, dosarul fiind înregistrat pe rolul
Tribunalului Dolj pe 4 mai.

Dupã ºapte luni de proces, pe 14 de-
cembrie 2012, magistraþii Tribunalului Dolj
au pronunþat soluþia în dosar. Khalil Ha-
ney a fost condamnat la doi ani de închi-
soare, însã instanþa a dispus suspendarea
condiþionatã a executãrii pedepsei pe du-
rata unui termen de încercare de 4 ani ºi l-
a obligat pe medic la plata sumei de 1.000
de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Atât procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, cât ºi medicul, au fãcut
apel împotriva hotãrârii Tribunalului Dolj,
apel soluþionat pe 10 mai a.c. de Curtea
de Apel Craiova. Instanþa a respins, ca
nefondate, apelurile declarate în cauzã de
inculpat ºi Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, medicul fiind obligat la plata su-
mei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judicia-
re. Miercuri, 15 aprilie a.c., Khalil Haney
a atacat cu recurs hotãrârea Curþii de Apel
Craiova, recurs ce se va judeca la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. Decizia care
se va lua aici va fi definitivã.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au respins, ca nefondate, apelurile de-
clarate de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, dar ºi de medicul
Khalil Haney, de la Secþia de Obstetricã-Ginecologie a Spitalului Municipal
Calafat, împotriva sentinþei din decembrie 2012 a Tribunalului Dolj prin care
medicul a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de
mitã ºi primire de foloase necuvenite. Hotãrârea Curþii de Apel Craiova a fost
pronunþatã pe 10 mai a.c., iar miercuri, 15 mai a. c., medicul a declarat recurs,
ce se va judeca la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Ginecologul ºpãgar de la Calafat,Ginecologul ºpãgar de la Calafat,Ginecologul ºpãgar de la Calafat,Ginecologul ºpãgar de la Calafat,Ginecologul ºpãgar de la Calafat,
închisoare cu suspendare ºi la apelînchisoare cu suspendare ºi la apelînchisoare cu suspendare ºi la apelînchisoare cu suspendare ºi la apelînchisoare cu suspendare ºi la apel
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- Domnule director Mircea Nãs-
tase, vor fi douã zile de sãrbãtoare
pentru Colegiul Naþional „Elena
Cuza”, iar uitându-ne pe program
observãm cã sunt multe lucruri fru-
moase, personalitãþi din viaþa socia-
lã ºi culturalã care vor onora cu pre-
zenþa aici.

- Fiecare cifrã rotundã de aniver-
sare a unei unitãþi ºcolare nu face alt-
ceva decât sã evidenþieze etapele care
au fost parcurse, rezultatele care au
fost obþinute ºi, de ce sã nu recunoaº-
tem, o cinstire a celor care au slujit
învãþãmântul de când a existat acea
ºcoalã ºi pânã în prezent. În Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, din 2004, de
când sunt conducãtorul acestei insti-
tuþii, am sãrbãtorit cu mare fast 175 de
ani ºi, acum, 180. Asta nu înseamnã
cã atunci când nu au fost cifre rotun-
de nu am sãrbãtorit. Dar manifestãrile
nu au avut amploarea aceasta. Am
încercat sã marcãm Zilele ºcolii pen-
tru a transmite generaþiilor de elevi cã
ziua liceului este pe 21 mai, iar patro-
nul spiritual al ºcolii este Elena Cuza,
aºa cum spunea cronica, cea mai edu-
catã ºi importantã femeie a epocii. Este
ºi unul din motivele pentru care, în
1909, directoarea de atunci, doamna
Smaranda Celarianu, a decis împreu-
nã cu colectivul de conducere sã per-
sonalizeze ºcoala, numind-o Liceul de
Fete Internat „Elena Cuza”.

„Am încercat sã pãstrez
tradiþia ºcolii”

- ªtim cã este o ºcoalã foarte
bunã, cu rezultate excelente, datori-
tã acestui fapt ºi sãrbãtoarea este
una deosebitã acum. Ce puteþi sã ne
spuneþi privind aceste performanþe?

- Trebuie sã recunosc cã am urmã-
rit douã lucruri foarte importante. În
primul rând am încercat sã pãstrez tra-
diþia ºcolii, ºi mã refer la cele douã
mari profile pentru care „Elena Cuza”
a fost recunoscutã ca ºcoalã în Dolj
ºi în þarã. ªi anume, profilul Filologie
pentru studierea limbilor moderne ºi
profilul de ªtiinþe ale naturii, noi fiind
consideraþi o pepinierã a facultãþilor
de Medicinã din Craiova ºi din þarã.

Directorul Colegiului Naþional „Elena Cuza” din Craiova, Mircea Nãstase:

Colegiul Naþional „Elena Cuza”, una
dintre ºcolile galonate din Craiova, va
împlini, peste doar câteva zile, venera-
bila vârstã de 180 de ani, dedicaþi în în-
tregime învãþãmântului liceal. Ieri, pe
holurile ºcolii ºi în cancelarie se sim-
þea agitaþia organizatorilor care puneau
la punct ultimele detalii pentru festivi-
tãþile de amploare din urmãtoarele zile.

Cel mai aºteptat moment este dialogul
emoþionant al generaþiilor. Actualii
elevi, premianþii de astãzi, îºi vor da în-
tâlnire cu absolvenþii de peste ani, care
au studiat în aceleaºi bãnci, au trãit cu
aceleaºi emoþii strigarea catalogului,
iar acum sunt adevãrate personalitãþi
care pot sã semneze în Cartea de Onoa-
re a colegiului.

Interviu realizat de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Reamintesc cã „Elena Cuza” între 1975
ºi 1980 a fost printre singurele cinci
ºcoli din þarã în care toate materiile se
studiau în limba francezã. Aºadar, aici,
tradiþia cu studierea limbii franceze
este una care se pãstreazã. Primele
directoare ale acestei ºcoli au fost o
profesoarã de germanã ºi douã de fran-
cezã. Liceul s-a nãscut ca pension
pentru fetele de boieri ºi e limpede cã
studierea limbilor moderne a fost una
dintre prioritãþi. Ce am reuºit sã fac în
plus – am introdus studierea limbii
spaniole în regim bilingv, cu acceptul
profesorilor ºi al Consiliului de Admi-
nistraþie, ºi am transformat profilul
de bilingvã germanã, dintr-unul mo-
dest, într-unul cu rezultate deose-
bite, în sensul cã ºcoala permite
susþinerea examenului de limba ger-
manã la nivel european ºi aceastã
diplomã este un paºaport pentru toþi
elevii care vor sã studieze în univer-
sitãþile din Germania.

- Deci se studiazã intensiv limbi-
le francezã, germanã, englezã, acum
ºi spaniola. ªtim cã existã ºi posibi-
litatea de a urma  un curs de limba
chinezã…

- În 2012, în urma unui parteneriat
cu Institutul Confucius de Beijing ºi
la solicitarea comitetului de pãrinþi al
ºcolii, am încercat sã vedem dacã lim-
ba chinezã prinde. Din luna septem-
brie a anului trecut avem o tânãrã pro-
fesoarã care, timp de un an, a fãcut
dovada unui profesionalism deose-
bit. Cei aproape 100 de elevi care au

studiat limba chinezã sunt foarte în-
cântaþi ºi determinatã sã urmeze acest
curs. Chiar mâine (n.r. – astãzi) vor
pleca la Olimpiada Naþionalã de Chi-
nezã de la Braºov. Sunt cinci elevi care
au fost selectate ºi vor merge la con-
curs direct, pentru cã limba aceasta
se studiazã în puþine ºcoli, la noi, la
douã ºcoli din Bucureºti ºi într-o ºcoa-
lã din Braºov.

ªase olimpici naþionali
provin de la Colegiul Naþional

„Elena Cuza”
- Pentru cã se vorbeºte despre

prestigiul acestui colegiu, cât de buni
sunt totuºi elevii care învaþã aici?

- În 2012, aveam ºase olimpici naþi-
onali de la premiul I ºi pânã la premiul
special ºi menþiuni. Avem un premiu I
la Limba spaniolã, prin Cârstea Deni-
sa, care se regãseºte ºi acum, în clasa

a XII-a cu premiul II. Am avut un pre-
miul II la Germanã cu Horcea Mãdãli-
na Diana, o elevã deosebitã care, la
acel certificat de DSD, a obþinut maxi-
mum de punctaj ºi ataºatul cultural al
Ambasadei Germaniei la Bucureºti
chiar a felicitat-o pe ea ºi ºcoala pentru
rezultatul deosebit, pentru cã era pri-
ma persoanã – vorbitoare de limbã ro-
mânã, nu de limba germanã – care reu-
ºea aceastã performanþã. Sã iei punc-
tajul maxim în condiþiile în care numai
Sibiul, Mediaºul, Timiºoara, Clujul,
unde se vorbeºte din familie limba ger-
manã, era o performanþã. I s-a oferit o

bursã de 40.000 de euro ºi acum este la
studii în Germania. La spaniolã am avut
ºi douã menþiuni, douã premii specia-
le. Anul acesta, pânã în prezent, avem
douã premii II, la spaniolã ºi la englezã,
un premiu III la spaniolã. Am avut o
mare satisfacþie: am obþinut primele trei
locuri la judeþ la Matematicã, pentru
clasa a XI-a. Cea poziþionatã pe locul I,
Popescu Andra, a mers la Olimpiada
Naþionalã de Matematicã, nu a luat nici
premiu ºi nici menþiune, dar a luat un
onorabil loc 15. Ca sã fii pe locul 15, pe
þarã, eu zic cã este o performanþã, în
contextul în care Colegiul Naþional „Ele-
na Cuza” e recunoscut pentru limbile
moderne ºi pentru ºtiinþele naturii. Eu
consider cã e o mare performanþã, me-
ritul este integral al profesorului de la
clasã, Cristi Chisãr, ºi al elevei respec-
tive. De asemenea, mai avem un rezul-
tat bun al unei fete de la profilul Mate-
maticã-Informaticã, intensiv Informa-
ticã, care a participat la Olimpiada Na-
þionalã de Limba românã. Asta înseam-
nã cã profesorii trateazã foarte serios
pregãtirea copiilor, indiferent de profil.

- ªi profesorii au meritul lor...

- Vã daþi seama cã astfel de rezulta-
te nu poþi sã le obþii fãrã o calitate
umanã deosebitã a dascãlilor ºcolii,
profesori devotaþi care îºi sacrificã
timp, energie pentru a fi implicaþi în
proiectele ºi activitãþile ºcolii. Avem
activitate de luni pânã luni, fãrã nici
un fel de exagerare. ªi asta pentru cã,
în fiecare sãptãmânã, de luni ºi pânã
vineri, este programul ºcolar, iar sâm-
bãta ºi duminica sunt tot felul de cur-
suri de formare pentru profesori ºi pen-
tru pregãtirea elevilor. Totul este ex-
trem de bine organizat, toþi profesorii
din fiecare catedrã sunt implicaþi. Avem
pregãtiri suplimentare pentru elevii din
clasele terminale, a VIII-a ºi a XII-a,
deci foarte multe activitãþi care nu se
pot face decât cu oameni de calitate
didacticã, pedagogicã, metodicã.

Invitaþi de seamã la festivitãþi
- Schimbând puþin registrul ºi tre-

când la partea materialã, cât de di-
ficil a fost sã reabilitaþi aceste cor-
puri de clãdiri, fiind vorba totuºi de
o ºcoalã cu o vechime apreciabilã?

- Este o poveste interesantã cu
modernizarea ºcolii. Când am ajuns
manager, tot corpul central, adicã ju-
mãtate din tot patrimoniul ºcolii, era

introdus pe un proiect al Bãncii Mon-
diale la care nu se fãcuserã paºi im-
portanþi, ci doar era inclus pe o listã.
Nu exista nici un studiu ºi mi-am pus
întrebarea fireascã ce se va întâmpla
cu restul ºcolii? Meritul de a-mi da
niºte informaþii utile ºi la timp este al
doamnei Bogheanu (n.r. – Marinela
Bogheanu, directorul Agenþiei de
Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Ol-
tenia). Ea mi-a spus sã fac un studiu
de fezabilitate pentru ceea ce nu este
inclus în proiectul cu Banca Mon-
dialã ºi, din 2007, s-au deschis axele
de finanþare pe POR. Am reuºit sã
accesãm aceste fonduri, e vorba de
aproximativ 2,5 milioane de euro cu
care am modernizat o mare parte din
ºcoalã: opt sãli de clasã, sala de
sport, sala de festivitãþi, cantina ºi
internatul. Pe toate le-am reabilitat ºi
modernizat dupã cerinþele europene.
Sãlile de clasã dispun de video-pro-
iector, laptop, imprimantã color, ecran
electric pe care se proiecteazã ºi ta-
blã pe care se scrie cu markerul, nu
cu creta. Sala de festivitãþi, din punc-
tul meu de vedere, rivalizeazã cu cea
a Teatrului Liric. I-am mãrit capacita-
tea, de la 200 la 300 de locuri, deschi-
zându-i balcoanele care înainte erau
folosite ca magazii. Copiii chiar pãs-
treazã curate aceste spaþii ºi asta nu
poate decât sã mã bucure.

- Revenind la momentul de sãr-
bãtoare, ce aºteptãri aveþi de la
aceste festivitãþi pe care le-aþi or-
ganizat cu atâta minuþiozitate?
Credeþi cã o sã „prindã” la elevi?

- E un punct în program care mie
îmi e foarte drag, dialogul acesta în-
tre generaþii. Vreau ca elevii noºtri
care vor fi prezenþi sã vadã cã nu e o
noutate stresul pe care þi-l conferã
prezenþa unui profesor în clasã...
Mizez ºi pe prezenþa de spirit a ac-
tualilor elevi ºi a celor vechi, pe invi-
taþii noºtri de seamã, domnul Adrian
Cioroianu, doamna Ileana Vulpescu,
prorectorul Facultãþii de Medicinã,
Andrei Ticã, decanul Facultãþii de
Filologie, Nicu Panea, profesorul
universitar Bianca Predescu, care
este extrem de ataºatã de ºcoalã,
domnul Mircea Canþãr care a studiat
aici. Mã aºtept ca actualii elevi sã
vinã cu întrebãri, vor vorbi ºi despre
rezultatele lor. Vreau sã spun cã nu
am regizat nimic, pentru cã m-am gân-
dit sã fie o chestiune absolut inedi-
tã, vreau sã vãd reacþiile lor. Sunt
tare curios ºi sper sã fiu la fel de mân-
dru la finalul acestor dezbateri.

- Cã tot a venit vorba de mân-
drie, elevii actuali mai sunt aºa de
mândri de ºcoala lor?

- Elevii sunt foarte mândri de ºcoa-
la în care învaþã! Poþi sesiza asta ºi
din faptul cã poartã vestimentaþia re-
prezentativã. E uniforma pe care ei
ºi-au ales-o, deci au toate motivele
sã o respecte. Într-o perioadã, patru-
cinci profesori, printre care ºi eu, lua-
sem ºi noi echipamentul acesta. Dar
elevii noºtri poartã uniforma ºi asta
ne face sã credem cã sunt mândri cã
aparþin acestui liceu cu o tradiþie de
180 de ani de învãþãmânt.
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MIRCEA CANÞÃR

Guvernul USL, condus de premierul Vic-
tor Ponta, are doar un an de mandat, din
care ºase luni în temeiul votului covârºi-
tor, de 70%, al electoratului la alegerile le-
gislative din toamnã. O asemenea investi-
þie de încredere n-au mai avut anterior nici
un partid ºi nici o alianþã politicã. Aºa cum
a fost gânditã ºi construitã Uniunea So-
cial Liberalã ºi mai ales cum s-a prezentat
în alegerile locale ºi parlamentare –  de
natura mesajelor e vorba –, orice convul-
sie la nivelul ei perturbã grav structurile
administrative create la nivelul localitãþi-
lor ºi judeþelor din þarã, nu doar activita-
tea Parlamentului ºi, implicit, a Guvernu-
lui. Scandalul creat de senatorul liberal
Sorin Roºca Stãnescu, cãruia social-de-
mocraþii i-au cerut excluderea pentru de-
claraþiile inflamate la adresa premierului

Victor Ponta, reprezintã nu doar un test al
rezistenþei „la rupere” al USL, cât mai ales
posibilitatea unei bulversãri generale, cu
consecinþe greu calculabile. O denunþare
a acordului cu liberalii de cãtre social-de-
mocraþi ar constitui o bãtaie de joc la adre-
sa votanþilor USL ºi compromiterea impli-
citã a tuturor fãgãduinþelor electorale. Cum
în ambele câmpuri politice – social-demo-
crat ºi liberal – sunt nuclee infecþioase
care se potenþeazã reciproc, soarta USL
depinde în exclusivitate de supleþea politi-
cã a celor doi co-preºedinþi, Victor Ponta
ºi Crin Antonescu, de relaþia lor persona-
lã, mai bine zis încrederea reciprocã con-
stituind armãtura pe care se reazemã
aceastã construcþie politicã. S-a mers însã
cam departe ºi afirmaþia lui Victor Ponta
cã e vorba de „cea mai mare crizã pe care

o are USL de la formare” spune totul. Pe
de altã parte, de pe celãlalt mal, cel libe-
ral, orice replicã face trimitere la atitudi-
nea ostilã a postului România TV, condus
de parlamentarul PSD Sebastian Ghiþã, la
adresa lui Crin Antonescu. Într-un aseme-
nea context, orice cedare ar reconfigura
clar raporturile de putere din interiorul
USL. Cum deteriorarea unor relaþii este
mult mai uºor de înfãptuit decât ranforsa-
rea lor, ºi se lucreazã fãrã preget la dete-
riorarea încrederii reciproce, este evident
cã viitorul imediat sunã ameninþãtor.
Dacã se va rezista pânã anul viitor, adicã
pânã la alegerile prezidenþiale, cu respec-
tarea angajamentelor iniþiale, este foarte
bine. Fiindcã abia atunci USL îºi va în-
cheia rostul pentru care a fost zãmislitã:
eliminarea lui Traian Bãsescu. O rupere

a înþelegerilor convenite în devans ar nã-
rui toate marile proiecte, inclusiv revizui-
rea Constituþiei ºi mult-discutata reîmpãr-
þire administrativã. Pe de altã parte, o con-
secinþã directã, neevaluatã adecvat, ar fi
bulversarea majoritãþilor existente la ni-
velul consiliilor locale ºi judeþene, rezul-
tat al alegerilor locale din 2012, ºi dizol-
varea încrederii în orice fel de alianþã po-
liticã pe viitor. Cu alte cuvinte, cei doi
actori importanþi ai USL, care dispun de
armate oarecum egale, fiind conduse de
doi lideri cu portofolii de încredere apro-
ximativ identice, ambii generând încre-
dere în masa electoratului, se aflã în faþa
unui gest de o responsabilitate imensã.
Orice necugetare putând fi sancþionatã,
pe mãsura celor trãite de pedeliºti, la pro-
xima întâlnire cu electoratul.

Angajatorul are obligaþia de a
organiza evaluarea pregãtirii teo-
retice ºi practice a ucenicului,
printr-un centru de evaluare ºi
certificare a componentelor pro-
fesionale obþinute pe alte cãi de-
cât cele formale ºi de a suporta
costurile evaluãrii ºi certificãrii
formãrii profesionale prin uceni-
cie la locul de muncã. Durata
contractului de ucenicie la locul
de muncã se stabileºte în funcþie
de nivelul de calificare pentru
care urmezã sã se pregãteascã
ucenicul, fãrã a putea fi mai micã
de 12 luni, în cazul în care uce-
nicia la locul de muncã se orga-
nizeazã pentru dobândirea unei
calificãri de nivel 1; 24 de luni,

Prin noua lege a uceniciei la locul de muncã
se eliminã obligaþia angajatorului de a obþine
autorizaþia ºi atestatul de maistru de uceni-
cie, având în vedere cã angajatorul trebuie sã
desemneze o persoanã care sã coordoneze
ucenicia la locul de muncã. Coordonarea for-

mãrii profesionale urmeazã sã fie realizatã de
coordonatorul de ucenicie. Acesta trebuie sã
fie salariat al angajatorului care organizeazã
ucenicia la locul de muncã. Durata contractu-
lui de ucenicie la locul de muncã nu poate fi
mai mare de 3 ani ºi mai micã de 12 luni.

în cazul în care ucenicia la locul
de muncã se organizeazã pentru
dobândirea unei calificãri de ni-
vel 2 ºi 36 de luni, în cazul în
care ucenicia la locul de muncã
se organizeazã pentru dobândirea
unei calificãri de nivel 3.

Contractul de ucenicie
se încheie obligatoriu
în forma scrisã

Daniela Barbu, directorul exe-
cutiv al AJOFM Dolj, a precizat
cã acel contract de ucenic este
un contract individual de muncã
de tip particular, încheiat pe du-
ratã determinatã, în temeiul cã-
ruia o persoanã fizicã numitã
ucenic, se obligã sã se pregãteas-

cã profesional ºi sã munceascã
pentru ºi sub autoritatea unei per-
soane juridice sau fizice denumite
angajator, care se obligã sã îi asi-
gure plata salariului ºi toate con-
diþiile necesare formãrii profesi-
onale. „Contractul de ucenicie se
încheie obligatoriu în forma scri-
sã, în limba românã ºi se înre-
gistreazã  în termen de 20 de zile
la inspectoratul teritorial de mun-
cã judeþean, respectiv al munici-
piului Bucureºti”, a mai subliniat
directorul AJOFM Dolj. Pe lângã
elementele obligatorii ale con-
tractului individual de muncã,
contractul de ucenicie la locul de
muncã cuprinde ºi clauze cu pri-
vire la: calificarea pe care urmea-
zã sã o dobândeascã ucenicul;
numele coordonatorului de uce-
nicie ºi calificarea acestuia; lo-
cul / locurile unde se desfãºoarã
activitatea de formare profesio-
nalã ºi durata necesarã pregãtirii
teoretice ºi practice prin  uceni-

cie la locul de muncã.

Program de 8 ore pe zi
Directorul AJOFM Dolj a mai

spus cã poate fi încadrat ca uce-
nic în muncã orice persoanã fi-

zicã care a împlinit vârsta de 16
ani, dar nu mai mult de 25 de ani
ºi care nu deþine o calificare pen-
tru ocupaþia în care se organi-
zeazã ucenicia la locul de mun-
cã. „Pot încheia contracte de
ucenicie la locul de muncã ºi per-
soanele fizice autorizate, dacã
fac dovada cã presteazã cel pu-
þin un an activitatea pentru care
au fost autorizate; întreprinderi-
le familiale, prin reprezentantul
acestora dacã fac dovada cã
presteazã cel puþin un an activi-
tatea pentru care s-au constituit.
„Salariul de bazã lunar, stabilit
prin contractul de ucenicie la lo-
cul de muncã, este cel puþin egal
cu salariul de bazã minim brut pe
þarã, în vigoare pentru program
de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de
ore medie pe sãptãmânã”, a subli-
niat Daniela Barbu, într-un co-
municat de presã.

MARGA BULUGEAN

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncã,
conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigu-
rarilor pentru ºomaj, pe perioada derulãrii contractului de ucenicie, pentru
un ucenic, o sumã egalã cu 60% din valoarea indicatorului social de
referinþã al asigurãrilor pentru ºomaj  ºi stimulãrii ocupãrii forþei de
munca prevazut în legea 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru
ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii forþei de muncã.
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„Animalele,
prietenii copiilor”

Copii de la aproape 15 instituţii de învăţământ din
Craiova vor participa, săptămâna viitoare, la diverse
activităţi organizate la Ludoteca Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”. Acestea se vor desfăşu-
ra în perioada 20-23 mai, în cadrul proiectului „Căr-
ticica pentru prichindei şi copii mai măricei”, derulat
de Secţia pentru Copii şi Tineret, şi vor avea ca temă
„Animalele, prietenii copiilor”. Este vorba de şcolari
şi preşcolari de la Grădiniţa „Căsuţa cu Poveşti”, Şcoa-
la Gimnazială „Mihai Viteazul”, Liceul de Arte „Marin
Sorescu” – grădiniţă, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”
(luni, 20 mai), Grădiniţele „Phoenix” şi „Floarea Soa-
relui”, Şcolile Gimnaziale „Nicolae Romanescu” şi „Sf.
Dumitru” (marţi, 21 mai), Colegiul Naţional „Fraţii
Buzeşti”, Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Liceul
Teoretic „Adrian Păunescu” – grădiniţă (miercuri, 22
mai), Grădiniţele „Elena Farago” şi „Clubul Piticilor”,
Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe” – grădiniţă, Şcoa-
la Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Colegiul Naţional
„Carol I” (joi, 23 mai).

Sfântul Calinic
de la Cernica,
sărbătorit
în bisericile
din Oltenia

Credincioşii din Mitropolia Ol-
teniei vor sărbători duminică, 19
mai, un an de la aducerea în Olte-
nia a moaştelor Sfântului Calinic de
la Cernica. Sinodul Mitropoliei Ol-
teniei, în frunte cu Înalt Preasfinţi-
tul Părinte Mitropolit Irineu, a ho-
tărât ca Duminica Mironosiţelor să

fie dedicată aducerii în Oltenia a moaştelor Sfântu-
lui Ierarh. Cu acest prilej, în predicile lor, preoţii şi
călugării vor face referire la modelul de viaţă şi ac-
tivitate pastoral-misionară reprezentat de Sfântul
Calinic pentru credincioşi.

Concursul de Traducere
„Marin Sorescu”, la a IV-a ediţie

Asociaţia „Prietenii lui Marin Sorescu” împreună cu Facultatea
de Litere a Universităţii din Craiova vor organiza în zilele de 21 şi
22 mai cea de-a IV-a ediţie a Concursului de Traducere „Marin
Sorescu”. Competiţia se adresează studenţilor  filologi craioveni
şi, spre deosebire de ediţiile anterioare, anul acesta este deschisă
tuturor specializărilor (engleză, franceză, germană, italiană şi spa-
niolă). Înscrieri se mai pot face până luni, 20 mai, inclusiv, per-
soane de contact fiind profesorii Andreea Bratu (engleză), Guil-
laume Dujardin (franceză), Cosmin Dragoste (germană), Elena
Pîrvu (italiană) şi Lavinia Similaru (spaniolă). Festivitatea de pre-
miere va avea loc pe 29 mai, la sediul Facultăţii de Litere.

Ziua Internaţională a Muzeelor
Comunitatea mondială a muzeelor  sărbătoreş te astăzi

Ziua Internaţională a Muzeelor, instituită încă din anul
1977,  la iniţiativa Cons iliului Internaţional al Muzeelor
(ICOM),  rec unosc ut de UNESCO
drept partener privilegiat pentru cer-
cetarea, protejarea şi punerea în va-
loare a patrimoniului c ultural prin in-
termediul acestui tip de instituţii.

Marc ată, aşadar, pentru a 36-a oară,
Ziua Internaţională a Muzeelor în-
cearcă să atragă atenţia publicului asu-
pra rolului c ruc ial pe c are îl joacă mu-
zeele în c eea ce priveşte respec tul şi
rec unoaşterea diferenţelor.  Tema alea-
să anul acesta de ICOM este „Muzee-
le – Memorie + Creativitate = Schim-
bare socială”. Pentru a o ilustra, Mu-
zeul Olteniei din Craiova organizează
as tăzi, 18 mai, ora 17.00, vernisajul a două expoziţii cu
tematici reprezentative pentru zona Olteniei: „Gârla Mare”
– un periplu al ceramicii s trăvechi şi „Descoperă harta în

umbre” – Oltenia poves tită prin hărţi.
Pandantul noc turn al Zilei Internaţionale a Muzeelor este

Noaptea Muzeelor, marc ată în Craiova de toate cele trei
secţii ale Muzeului Olteniei, c are astăzi, începând cu ora

18.00,  până după
miezul nopţii,  acor-
dă intrare liberă pu-
blicului la toate ex-
poziţiile sale.  Noap-
tea Muzeelor es te
un eveniment  de
suc c es  iniţ iat în
1999 de Ministerul
Culturii ş i Comuni-
c ăr ii d in F ranţ a,
c are din 2005 s-a
extins  în toată Eu-
ro pa,  în p reze nt

aflându-se la cea de-a IX-a ediţie.  Sărbătorită anual de
aproximativ 3.000 de muzee europene, manifestarea es te
patronată de Consiliul Europei, de UNESCO şi ICOM.

Expoziţia „Ritmul cromatic,
ritmul muzical”,
la Casa de Cultură

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” , în
parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Alexandru
Macedonski”, Colegiul Naţional „Carol I” , Liceul
Teoretic „Henri Coandă”, Liceul Teoretic „Adrian
Păunescu” şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Moţăţei vă
invită astăzi, 18 mai, ora 9.30, la o activitate
culturală dedicată Zilei Internaţionale a Muzeelor.
Cu acest prilej, în Salonul Medieval al instituţiei au
loc vernisajul expoziţiei de arte vizuale „Ritmul
cromatic, ritmul muzical” şi vizionarea unei
proiecţii documentare.

O multitudine de forme şi culori a „invadat”, de
ieri, esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”,
atrăgând atenţia şi celor mai grăbiţi craioveni. Specta-
culoase flori de mină, eşantioane de minerale din ţară
şi din străinătate, geme şi obiecte de podoabă prelu-
crate din minerale sunt expuse, pentru câteva zile, spre
vânzare, la preţuri ce pornesc de la câţiva lei şi ajung
la câteva sute de lei. Necunoscătorii în domeniu pot
apela la comercianţi, gata oricând să ofere informaţii
despre alegerea pietrelor semipreţioase în funcţie de
zodie sau despre ţara de provenienţă a mineralelor.

Spectacol mineralogic în centrul Craiovei

Evenimentul este unul deja
de tradiţie pentru Craiova: Sa-
lonul Naţional de Minerale,
Fosile şi Geme, ajuns la cea
de-a VI-a ediţie şi organizat de
Secţia de Ştiinţele Naturii a
Muzeului Olteniei, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Dolj. Pri-
ma ediţie a fost organizată de
specialiştii instituţiei în 2008
şi s-a bucurat de aprecierea
publicului. An de an, numărul
participanţilor a crescut, ajun-
gând de la 28, la prima ediţie,

la 46, la cea din 2012. Anul
acesta au onorat invitaţia or-
ganizatorilor colecţionari şi
comercianţi de minerale, fo-
sile şi geme din ţară (Baia
Mare, Satu Mare, Cluj-Na-
poca, Arad, Tulcea, Bucu-
reşti etc.) şi din străinătate
(Ungaria, Ucraina, Republi-
ca Moldova).

 „Salonul înseamnă o ex-
poziţie în aer liber, în care vi-
zitatorii au posibilitatea să in-
tre în contact cu piesele şi au

şi marele avantaj că pot să le
cumpere, în comparaţie cu
expoziţiile din muzee, dar şi
să obţină informaţii de la spe-
cialişti ori de la pasionaţi, care
cunosc foarte bine domeniul.
De fapt, acesta este şi scopul
principal al Salonului: educa-
ţia făcută prin intermediul unei
manifestări în cadrul căreia
publicul vine în contact ne-
mijlocit cu exponatele. Este o
manifestare colorată, prin fap-
tul că oferă o paletă largă de
obiecte din minerale, dar şi
fosile. Mai deosebite sunt bi-
juteriile din Armenia, minera-
lele din Brazilia, din India –

puteri mineralogice ale lumii”,
a precizat, ieri, la deschide-
rea Salonului, Aurelian Popes-
cu, muzeograf în cadrul Sec-
ţiei de Ştiinţele Naturii. „Sunt
convins că această manifes-
tare va avea succesul de care
s-a bucurat în f iecare an.
Sper ca şi vremea să fie de
partea noastră”, a adăugat
Florin Ridiche, managerul
Muzeului Olteniei.

Salonului Naţional de
Minerale, Geme şi Fosile
poate fi vizitat astăzi, între
orele 9.00 şi 19.00, dar şi
mâine, 19 mai, până la ora
14.00.

„În lumea
baletului”, cu
dansatori de la
Bolshoi Theatre

Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aristia Aman”,  Secţia audio-vi-
deo şi American Corner Craiova, vă
invită astăzi, 18 mai, ora 11.00, „În
lumea baletului”. În prezentarea
prof. Maria Barbărasă, va fi difu-
zat integral spectacolul „Sparta-
cus”, pe muzica lui Aram Haciatu-
rian (înregistrare a casei de discuri
DECCA), realizat de Teatrul Bol-

shoi din Moscova, în regia lui Yuri Grigorovich, cu
Carlos Acosta în rolul principal. Biblioteca doljeană
deţine o importantă colecţie de DVD-uri cu înregis-
trările integrale – realizate de case de discuri renumi-
te – ale unor spectacole de operă, operetă şi balet.
«Prin proiectul  „În lumea operei, operetei şi baletu-
lui” se doreşte popularizarea acestei colecţii  ce ofe-
ră resurse pentru Teatrul Liric, Filarmonica „Olte-
nia” şi Departamentul de muzică al Universităţii din
Craiova şi, în plus, poate deschide gustul utilizatori-
lor bibliotecii pentru astfel de spectacole», spun re-
prezentanţii instituţiei.
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Susþinut prin programul-
 “Longlife Learning” cu
sprijinul Comisiei Europene,
proiectul a fost depus spre
aprobare la Agenþia Naþiona-
lã Pentru Programe Comuni-
tare în Domeniul Educaþiei
ºi Formãrii Profesionale în
februarie 2012 ºi a început
sã fie derulat în august
2012. “Proiectul nostru a
pornit de la ideea cã, pentru
a construi o Europã unitã,
tinerii au nevoie sã se
cunoascã, sã comunice, sã
se îmbogãþeascã spiritual,
fiecare din cultura ºi tradiþii-
le celuilalt, sã mãsoare cât

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

În perioada 19-25 mai, la ªcoala Gim-
nazialã Castranova se desfãºoarã o întâl-
nire în colaborare cu ºcoli din alte ºapte
þãri europene: Adabelen Ýlköðretim Oku-
lu- Turcia, CEIPS Isabel la Católica- Spa-
nia, Osnovna šola Bistrica ob Sotli – Slo-

venia, Carolus Clusius College – Olan-
da, Instituto Comprensivo Petrarca – Ita-
lia, 12 Dimotiko Sxoleio Xanthis – Gre-
cia,  Eversley Primary School – Anglia,
în cadrul proiectului Comenius Multila-
teral “Building a Bridge in Europe”.

de mult se aseamãnã în
aspiraþii ºi cât este de
important sã clãdeascã
împreunã lumea la care
viseazã. Obiectivele proiec-
tului vizeazã realizarea de
legãturi între elevi, profe-
sori, pãrinþi ºi comunitãþi
locale din diferite þãri
europene în scopul de a
colabora la activitãþi europe-
ne comune referitoare la
aspecte socio-culturale ºi
istorico-geografice, precum
ºi la aspecte vizând educaþia
interculturalã în cadrul
sistemului de învãþãmânt.
Scopul principal al eforturi-

lor noastre este sã sporeas-
cã acceptarea ºi respectul
pentru valorile culturale,
trasând astfel drumul pentru
pacea mondialã în Europa”,
a afirmat Laura Mitrache,
profesor coordonator al
proiectului Comenius.

Schimburi de experienþã
între profesori

Activitãþile propuse în
cadrul proiectului “Building
a Bridge in Europe” urmã-
resc sã le îmbogãþeascã
elevilor cunoºtintele despre
diverse þãri europene, sã
gãseascã valori comune
pentru ºcolile implicate,
pentru pãrinþii ºi membrii
comunitãþii locale, sã capete
experienþã în lupta împotriva
rasismului ºi xenofobiei,
excluderii ºcolare ºi eºecului
scolar. De asemenea, profe-
sorii au ocazia sã realizeze

schimburi de experienþã
vizând metodele de integrare
în contextul educaþiei
interculturale, sã cunoascã
metode ºi mijloace didactice
noi de predare-învãþare, sã
compare sistemele educaþio-
nale din fiecare þarã. “Se fac
schimburi culturale, despre
tradiþii, obiceiuri, sãrbãtori
ºi se pune accent pe adeva-
ratele valori: toleranþã,
solidaritate, non-violenþã,
pace, egalitatea dintre sexe,
non-rasism, non-discrimina-
re. Se are în vedere învãþa-
rea prin mijloace informati-
ce, moderne ºi interactive în
toate ºãrile. Pânã acum s-au
desfãºurat activitãþile pro-
iectului în Turcia, Italia ºi

Anglia, urmând ca dupã
activitãþile din România care
reprezintã jumãtatea proiec-
tului, sã realizãm mobilitãþi
în þãri Slovenia, Grecia,
Olanda ºi Spania. În cadrul
proiectului, ªcoala Gimna-
zialã Castranova dezvoltã
tema „Multiculturalitãþii”.
Prin urmare activitãþile, care
vor avea loc în România,
sunt: «Fraze ºi expresii
esenþiale în cele 8 limbi ale
þãrilor participante” – luni
20 mai 2013, „Crearea de
produse artizanale” – marti,
21 mai, vizite culturale –
miercuri, 22 mai, „A cânta
într-o altã limbã”, joi, 23
mai», a mai spus profesorul
coordonator Laura Mitrache.

Gheorghe Duþã, directorul ªcolii Gimnaziale Castranova:

«Proiectul “Building a Bridge in Europe” are un impact pozitiv asupra
elevilor, profesorilor, a instituþiei, a comunitãþii, motiveazã învãþarea lim-
bilor moderne, utilizarea calculatorului, dezvoltã o nouã atitudine faþã de
minoritãþi, contribuind la modelarea unor caractere mai flexibile ºi tole-
rante, o înþelegere mai bunã între comunitãþile locale, cãtre o nouã di-
mensiune europeanã».

Peste 8.000 de cereri de înscriere în
clasa pregãtitoare la nivel naþional au fost
înregistrate pânã joi, 16 mai, în etapa a
doua, majoritatea fiind pentru copii care
vor împlini ºase ani pânã la 1 septembrie
2013. Ieri a fost ultima zi de înscriere în
învãþãmântul primar pentru anul ºcolar
2013-2014.

“De pe 8 mai ºi pânã în penultima zi de
înscriere în clasa pregãtitoare, din etapa
a doua, au fost înregistrate 8.001 cereri,
dintre care 6.129 pentru copii care îm-
plinesc ºase ani pânã la 1 septembrie
2013 ºi 1.872 pentru cei care împlinesc
ºase ani dupã aceastã datã”, a precizat
azi Ministerul Educaþiei. În aplicaþia de
înscriere online au fost introduse 101 de
cereri, dintre care 60 au fost validate la

secretariatele unitãþilor de învãþãmânt.
Cea de a doua etapã a înscrierilor în

învãþãmântul primar s-a adresat copiilor
care nu au fost cuprinºi într-o unitate de
învãþãmânt dupã prima etapã de înscrieri,
lista finalã urmând sã fie publicatã pe 24
mai. Listele copiilor înscriºi în prima eta-
pã au fost afiºate pe data de 29 aprilie la
sediul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt. Po-
trivit Ministerului Educaþiei Naþionale, în
prima etapã a fost centralizat un numãr
de 163.743 cereri pentru anul ºcolar
2013-2014. La nivelul judeþului Dolj, în
prima etapã au fost validate toate cele
4.474 de cereri de înscriere, numãrul cla-
selor pregãtitoare fiind suplimentat cu
încã 13, dupã cum a precizat conduce-
rea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Federaþ ia  Asociaþ i i lor
Studenþilor la Medicinã din
România a demarat proiec-
tului “Road Safety”, care se
desfãºoarã pânã pe 31 mai
în oraºele Sibiu, Iaºi, Cluj,
Timiºoara, Bucureºti ºi Cra-
iova în puncte-cheie de vi-
zibilitate publicã de pe teri-
toriul acestor municipii.

În  cadrul  proiectului ,
studenþii  Facultãþi lor de
Medicinã organizeazã simu-
larea unor accidente rutie-
re, cu scopul de a sensibi-
liza populaþia generalã cu
privire la neregularitãþile
din trafic, atât din partea
pietonilor, cât ºi a condu-
cãtorilor auto, conduite ce
duc de multe ori la acciden-
te foarte grave. Prin acest demers,
studenþii la Medicinã încearcã sã atra-
gã atenþia ºi asupra consumului de al-
cool la volan ºi a vitezei excesive, com-
portamente ce pun în pericol viaþa tu-
turor participanþilor la trafic.

Tot în scopul educãrii populaþiei cu
privire la atitudinea faþã de accidente
ºi prevenirea deceselor ce ar putea sur-
veni în urma lor, studenþii Facultãþilor
de Medicinã organizeazã cursuri de
prim-ajutor (Basic Life Support) având

“Road Safety” – Campanie
a studenþilor de la Medicinã

privind educaþia ºi siguranþa rutierã

ca public þintã elevii din licee. Acest
proiect are ca parteneri: Direcþia Ru-
tierã din cadrul Poliþiei Române, Ser-
viciile Judeþene de Ambulanþã ºi Pri-
mãriile Locale. Coordonatorul local ºi
naþional al proiectului este Bogdan Ga-
briel Buzescu, student în anul al II-lea
la Medicinã generalã. În Craiova, eve-
nimentele vor avea loc în data de 22
mai 2013, ora 11.00, cu participarea a
unui numãr de aproximativ 20-30 de
studenþi mediciniºti.
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Consiliul Naþional Electoral
(CNE) din Venezuela a anun-

þat, joi, cã nu a fost constatatã
nici o eroare, dupã zece zile

de verificare parþialã a rezul-
tatelor alegerilor prezidenþia-
le, un proces care ar fi trebuit
sã dureze 30 de zile. „Munca
realizatã în ultimele zece zile
demonstreazã corectitudinea
cu care se face verificarea
cetãþeneascã (...), siguranþa
platformei electorale a þãrii
noastre (...), robusteþea siste-
mului electoral venezuelean,
care a produs zero erori”, a
anunþat în faþa presei vicepre-
ºedintele organismului electo-
ral, Sandra Oblitas. Opoziþia ºi
candidatul sãu, Henrique Ca-
priles, contestã rezultatele ale-
gerilor din 14 aprilie, soldate
cu victoria lui Nicolas Madu-
ro, succesorul desemnat al pre-
ºedintelui defunct Hugo Cha-
vez, la o diferenþã de doar
1,49% din voturi. Masa Uni-
tãþii Democratie (MUD), prin-

cipala coaliþie a opoziþiei, a
sesizat CNE pentru un audit
asupra a 46% din secþiile de
votare, care a început la 6
mai. Dar opoziþia a respins ul-
terior modalitãþile prin care s-
a realizat aceast audit, la care
nu s-a alãturat ºi a cerut o re-
vizuire a listelor electorale. La
scurt timp dupã anunþul CNE,
joi seara, Capriles a calificat
din nou acest „presupus audit”
drept o „farsã”, pe contul sãu
de Twitter. Opoziþia nici nu a
aºteptat, de altfel, concluziile
auditului pentru a depune, la
începutul lui mai, douã recur-
suri la Curtea Supremã de
Justiþie (TSJ). Unul dintre re-
cursuri cere organizarea unui
nou scrutin în 5.729 de secþii
de votare, în care ar fi fost
constatate fraude, ceea ce re-
prezintã 2,3 milioane de voturi.
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Coreea de Nord ar deþine
de douã ori mai multe lansa-
toare de rachete mobile decât
estimaserã pânã în prezent
serviciile de informaþii sud-
coreene, dezvãluie un raport
militar publicat ieri de agen-
þia de presã Yonhap. Phenia-
nul ar avea 50 de lansatoare
de rachetã cu razã medie de
acþiune ºi 150 de lansatoare
de rachetã cu razã scurtã, ºi
nu 94 în total, aºa cum cre-
dea  Seulu l ,  a f i rmã Korea
Institute for Defense Analy-
ses (KIDA). Potrivit acestui
organism de stat, Pentagonul
dispune de aceleaºi informa-
þii. Un oficial din cadrul ser-
viciilor de apãrare americane
a declarat, la începutul lui mai,
cã Nordul a retras douã ra-

Coreea de Nord ar deþine
de douã ori mai multe lansatoare

de rachete decât se credea
Guvernul israelian vrea sã au-

torizeze a posteriori patru colo-
nii ilegale din Cisiordania, pe
care a promis sã le demoleze,
cel puþin parþial, a afirmat joi Or-
ganizaþia israelianã anticoloniza-
re Pacea Acum. Într-un rãspuns
scris la în recurs în faþa Curþii
Supreme de Justiþie din Israel
împotriva a ºase colonii, Guver-
nul a afirmat cã, în cazul a pa-
tru dintre ele, terenurile au fost
practic cumpãrate de la proprie-
tarii privaþi palestinieni, a expli-
cat ONG-ul. „În rãspunsul sãu,
Guvernul ºi-a declarat intenþia
de a legaliza patru avanposturi
în sectoare izolate”, denunþã
acest comunicat, citând colonii-
le ilegale Givat Assaf, Givat Ha-
Roeh, Maaleh Rehavam ºi Mit-
zpe Lachish. Aceste avanpos-

ONG: Guvernul  israel ian
încearcã sã autor izeze mai

multe coloni i  i legale
turi figureazã pe o listã de ºase,
realizatã în 2005 de Guvern în
vederea demolãrii lor imediate,
ordonatã de justiþia israelianã. O
serie de apeluri interceptate de
guvernele care s-au succedat la
putere au întârziat punerea în
aplicare a acestor decizii. O au-
diere a Curþii Supreme a fost
stabilitã pentru data de 22 mai,
special pentru acest scandal.
„Decizia contribuie la distruge-
rea eforturilor americane de re-
lansare a procesului de pace”,
a apreciat purtãtorul de cuvânt
al preºedintelui palestinian Mah-
moud Abbas, Nabil Abu Rou-
deina, amintind cã orice formã
de colonizare israelianã asupra
teritoriilor palestiniene ar fi ile-
galã, potrivit declaraþiilor trans-
mise de agenþia oficialã Wafa.

chete de la instalaþia de lan-
sare de pe coasta de est a þã-
rii, în contextul calmãrii ten-
siunilor din peninsulã. Tokyo
ºi Seulul ºi-au sporit mãsurile
de apãrare  ant i rachetã ,  în
timp ce armata americanã a
mobilizat douã distrugãtoare
înarmate cu rachete ºi radare
puternice, pentru a contraca-
ra o posibilã lansare. Penin-
sula Coreeanã a cunoscuta
una dintre cele mai  grave
crize din ultimii ani, declanºa-
tã de lansarea reuºitã a unei
rache te  nord-coreene  în
decembrie ºi de un al treilea
test nuclear în februarie, faþã
de care comunitatea interna-
þionalã a reacþionat cu noi
sanc þ iun i ,  generând  fur ia
Phenianului.

Preºedintele francez, François Hol-
lande, crede cã Moscova, susþinãtoare a
regimului sirian, trebuie convinsã cã
„interesul sãu este de a termina cu
Bashar al-Assad”. „Ar trebui sã avem
aceastã discuþie sincerã cu Rusia,
pentru a o convinge cã interesul sãu,
interesul regiunii ºi interesul pãcii, este
de a termina cu Bashar al-Assad”, a
declarat Hollande într-o conferinþã de
presã. „Suntem parte componentã a
intenselor eforturi diplomatice în desfã-
ºurare în privinþa Siriei”, a mai declarat
Hollande, în contextul în care Washing-
tonul ºi Moscova au reluat iniþiativa
asupra dosarului, propunând o conferin-
þã internaþionalã care sã permitã dema-
rarea unui dialog între reprezentanþii
sirieni ai regimului ºi ai opoziþiei. Soluþi-
onarea conflictului sirian „nu poate fi
pur ºi simplu rezolvatã între douã þãri,
acest lucru trebuie fãcut alãturi de
comunitatea internaþionalã”, a declarat
preºedintele, asigurând cã de la alege-

rea sa, în mai 2012, „Franþa a luat
întotdeauna iniþiativa în problema siria-
nã”. Moscova ºi Washingtonul au ajuns
la un acord, sãptãmâ-
na trecutã, pentru a
relansa procesul de la
Geneva, în numele
unui acord semnat la
30 iunie 2012 în
Elveþia, asupra unei
tranziþii politice în
Siria, unde rãzboiul
civil a provocat deja
peste 94.000 de morþi,
potrivit Observatoru-
lui Sirian pentru
Drepturile Omului
(OSDO). Cu toate
aceastea, acordul nu
a fost niciodatã
aplicat, din cauza
ambiguitãþii asupra
situaþiei preºedintelui
sirian Bashar al

Assad, cãruia opoziþia îi cere constant
demisia, opþiune preferatã înaintea
oricãrui alt demers.

Hollande crede cã interesul Moscovei în Siria este de a „termina cu Assad”

Bijuterii în valoare
de un milion de dolari, furate
la un hotel din Cannes

Bijuterii în valoare de un
milion de dolari (775.000 de
euro), aparþinând casei Chopard,
au fost furate dintr-o camerã a
hotelului Novotel din Cannes, în
noaptea de joi spre vineri, a
precizat poliþia judiciarã din Nisa.
Investigaþiile erau ieri în plinã
desfãºurare. Bijuteriile urmau sã
fie purtate de vedetele de pe
covorul roºu la Festivalul de Film
de la Cannes ediþia 2013. Hoþii
au pãtruns într-o camerã a
hotelului, au spart seiful unde se
aflau bijuteriile ºi au fugit cu ele.

Premierul grec: Investitorii
vor fi trataþi cu covorul roºu

Premierul Antonis Samaras a
declarat cã Grecia ar trebui
consideratã de China o poartã
pentru investiþii în Europa ºi a
promis cã investitorii strãini vor fi
„trataþi cu covorul roºu” pentru a
contribui la revigorarea economiei
elene. Samaras, aflat la Beijing
într-o vizitã de cinci zile în China,
a declarat cã Grecia „este ancora-
tã în zona euro” ºi s-a arãtat
încrezãtor „într-o nouã erã a
cooperãrii”, transmite Bloomberg.
Jian Yaoping, secretar de stat în
Ministerul Comerþului de la
Beijing, a afirmat, la rândul sãu,
cã China va extinde investiþiile în
portul Pireu. Totodatã, oficialul a
afirmat cã investitorii chinezi sunt
interesaþi de proiecte de infrastruc-
turã în UE. „Grecia este hotãrâtã
sã transforme criza într-o oportu-
nitate pentru un nou început.
Combinând avantajele oferite de
Grecia ºi forþa de penetrare a
Chinei în comerþul global, precum
ºi costurile competitive de produc-
þie, putem construi un parteneriat
puternic”, a spus Samaras.

Majoritatea produselor
periculoase importate
în UE provin din China

Majoritatea produselor
periculoase, între care jucãrii ºi
îmbrãcãminte, importate în
Uniunea Europeanã (UE),
provin din China, iar cazurile de
identificare au crescut cu 4% în
2012, în pofida promisiunilor de
cooperare ale Beijingului, a
deplâns Comisia Europeanã
(CE). Jucãrii ºi articole vesti-
mentare care conþin componenþi
chimici cancerigeni ºi interziºi,
produse electronice ce prezintã
defecþiuni, în total, 2.278 de
produse fac obiectul unor alerte
în UE în 2012 ºi mai mult de
unul din douã (58%) provin din
China, dezvãluie un raport anual
al RAPEX, sistemul rapid de
alertã al UE pentru alte produse
periculoase decât cele alimenta-
re. „China este unul dintre primii
exportatori cãtre UE”, a amintit
Tonio Borg, comisarul european
pentru Sãnãtate ºi Protecþia
Consumatorului, subliniind cã
majoritatea produselor care
provin din China sunt sigure.
Reglementãrile aflate în vigoare
în UE sunt foarte stricte ºi
majoritatea produselor pericu-
loase sunt identificate în timpul
controalelor vamale.
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DISPOZIÞIA NR. 3217

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art. 39 alin. 2 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacã Consiliul Local al municipiului Craiova în
ºedinþã  extraordinarã în data de 23.05.2013, ora 10.00 în Sala Mare a
Primãriei Municipiului Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl .O4, situat pe Str. Mir-
ceºti, nr. 14.

2 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. O5, situat pe Str. Mir-
ceºti, nr. 12.

3 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl.O18, situat pe Str.Mir-
ceºti, nr.4.

4 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe
în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl.O19, situat pe Str.Mirceºti, nr.2.

5 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe
în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. O20, situat pe Spania, nr.14.

6 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe
în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. O23, situat pe Spania, nr. 8.

7 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe
în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. O24, situat pe Spania, nr. 6.

8 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe
în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. O22, situat pe Spania, nr. 10.

9 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. O21 sc. 1, 2, situat pe
Spania, nr. 12.

10 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 106, situat pe Str. Ro-
vinari, nr. 6a.

11 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 116, situat pe Str. G-
ral. Ghe. Magheru, nr. 26.

12 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 117, situat pe Str. G-ral
Ghe Magheru, nr. 24.

13 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 118, situat pe Str. G-ral
Ghe Magheru, nr. 22.

14 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 119, situat pe Str. G-ral
Ghe Magheru, nr. 20.

15 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 120, situat pe Str. G-
ral Ghe Magheru, nr. 18.

16 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 121, situat pe Str. G-
ral Ghe Magheru, nr. 16.

17 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 122, situat pe Str. G-
ral Ghe Magheru, nr. 14.

18 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 123, situat pe Str. G-
ral Ghe Magheru, nr. 12.

19 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã: bl. 124, situat pe Str. Gen
Magheru, nr. 10.

20 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. 125, situat pe Str. George
Vilsan, nr. 3A.

21 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. 126, situat pe Str. George
Vilsan, nr. 3A.

22 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. 127a, situat pe Str. George
Vilsan, nr. 3A.

23 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. 127b, situat pe Str. George
Vilsan, nr. 3A.

24 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. 128, situat pe Str. G-ral
Ghe Magheru, nr. 4.

25 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M16, situat pe Str. Henri
Coandã, nr. 55.

26 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M15 sc. 1, 2, situat pe
Str. Vasilescu Carpen, nr. 2.

27 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M17, situat pe Str. Henri
Coandã, nr. 57.

28 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M20, situat pe Str. Elec-
troputere, nr. 4.

29 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M22, situat pe Str. Vasi-
lescu Carpen, nr. 4.

30 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Camin IRA, situat pe Str.
Caracal, nr. 110, Camin IRA.

31 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. D7, situat pe Str. Lale-
lelor, nr. 1.

32 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. D12, situat pe B-dul 1
Mai, nr. 12.

33 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M26, situat pe Str. Dea-
lul Spirei nr. 20.

34 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M15b, situat pe Str.
Dealul Spirei nr. 26.
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35 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M14, situat pe Str. Arþa-
rului nr. 12A.

36 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M13, situat pe Str. Dea-
lul Spirei nr. 31.

37 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M12, situat pe B-dul
1Mai, nr. 17.

38 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M11, situat pe B-dul
1Mai, nr. 15.

39 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M7, situat pe Str. Arþa-
rului nr. 20A.

40 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe
în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M6, situat pe Str. Deva, nr. 19.

41 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe
în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M4, situat pe B-dul 1Mai, nr. 25.

42 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M27, situat pe Str. Bu-
ziaº, nr. 14.

43 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M22, situat pe B-dul
1Mai, nr. 3.

44 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M21, situat pe Str. Arþa-
rului nr. 2.

45 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M20, situat pe B-dul
1Mai, nr. 5.

46 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M18, situat pe B-dul
1Mai, nr. 7.

47 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M29, situat pe Str. Arþa-
rului nr. 9.

48 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M19, situat pe B-dul
1Mai, nr. 9.

49 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M32, situat pe Str. Bu-
ziaº, nr. 6.

50 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe
în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M31, situat pe Str. Buziaº, nr. 8.

51 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lucrã-
rilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în
Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M28, situat pe Str. Buziaº, nr. 16.

52 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. D11, situat pe B-dul
1Mai, nr. 10.

53 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M24, situat pe Str. Dea-
lul Spirei nr. 24.

54 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a
Lucrãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de
locuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. M30, situat pe Str.
Arþarului nr. 7.

55 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. A14. sc. 1, 2, situat pe
Str. Tehnicii.

56 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã bl. 2I. U.G, situat pe Str.
Ion Tuculescu nr. 16.

57 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. V9, situat pe Str. Ion
Tuculescu nr. 18.

58 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl.V8, situat pe Str. Ion
Tuculescu nr. 20.

59 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. U6a, situat pe Str. Ion
Tuculescu nr. 17.

60 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. O16, situat pe Str. Ion
Tuculescu nr. 19.

61 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. O7, situat pe Str. Calea
Bucureºti nr. 92.

62 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. U7, situat pe Str. Calea
Bucureºti nr. 102.

63 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. U8, situat pe Str. Calea
Bucureºti nr. 96.

64 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. U9, situat pe Str. Calea
Bucureºti nr. 90.

65 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã B. lO13, situat pe Str. Ca-
lea Bucureºti nr. 108.

66 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. O8, situat pe Str. Calea
Bucureºti nr. 94.

67 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. O9, situat pe Str. Calea
Bucureºti nr. 98.

68 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. O10, situat pe Str. Ca-
lea Bucureºti nr. 100.

69 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. O11, situat pe Str. Ca-
lea Bucureºti nr. 104.

70 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. O14, situat pe Str. Ca-
lea Bucureºti nr. 110.

71 Proiect de hotãrâre privind Aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de lo-
cuinþe în Municipiul Craiova Reabilitare termicã Bl. U6b, situat pe Str. Ca-
lea Bucureºti nr. 114.

                                                                        Emisã azi  17.05.2013

                PRIMAR,              SECRETAR,
    Lia - Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
 Cons. jr. Diana DÃRAC
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ANIVERSÃRI
Cu prilejul împlinirii a
30 de ani, pãrinþii, soþia
ºi mãtuºa Lenuþa urea-
zã domnului SANDU
CRÃCIUNOIU din Ghi-
dici „La mulþi ani!”, sã-
nãtate, bucurii ºi împli-
niri pe toate planurile.

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

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.

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

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM dulgherii, în-
velitor toate tipurile de ta-
blã, curãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon: 0748/
417.501.
Înfiinþare societãþi ºi asocia-
þii. Telefon: 0761/633.118;
0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul
clientului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând/schimb garsonie-
rã, Brazdã, bl. G7, et.  3,
cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, 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
Vând apartament 3 ca-
mere, Filiaºi, mobilat.
Telefon: 0762/243.539.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.
Vând apartament 3 ca-
mere, Slatina, zona ACR,
parter, cu toate dotãrile,
preþ negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lân-
gã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.
VÂND casã cãrãmidã, 3
camere + bucãtãrie, baie
+ 700 mp teren. Telefon:
0762/627.878, 0766/
247.715.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
curte 38 ari, în Þigleºti,
Valea Stanciului. Telefon:
0721/502.003.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp, pomi, în
Livezi, com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon: 0768/
710.866.

Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie solidã,
zonã centralã, Agronomie,
6 camere, 2 bãi, bucãtãrie,
teren 462 m2, garaj. Tele-
fon: 0726/275.943.
Vând casa D+P 6 came-
re, 2 bãi, pivniþã, utilitãþi, te-
ren 1300 mp, garaj. Tele-
fon: 0761/824.947.

TERENURI
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Cedez 4300 mp teren
intravilan în schimbul –
garsonierã + diferenþã
bani – la 10 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
809.765.
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele învecinate sau
vând. Telefon: 0763/
616.711.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeaza licitatii publi-
ce deschise, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit:

               -    DM  =                7045  mc
                -    DT   =                139  mc
                -     FA  =                 537  mc
                 -    Cvercinee =      1465  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =     9546 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit:
               -    DM  =                  750  mc
                -    DT   =                 890  mc
                -     FA  =                     0  mc
                 -    Cvercinee =       984  mc
                 -    Rasinoase =         12  mc
                   TOTAL         =    2636  mc
Licitatiile se vor organiza la sediul directiei in data de 27.05.2013, incepand cu ora 10.00.
Licitatiile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a masei lem-

noase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat
de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr: 1898/11.11.2010.

Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiilor din data de
27.05.2013 se ofera la negociere in aceiasi zi.

Pentru a participa la negociere persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi condi-
tii de participare specifice licitatiei.

Preselectia se va tine in data de 22.05.2013
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP –

Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatii agentii economici care nu au achitat obligatiile financiare

fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat prevederile
contractelor incheiate anterior.

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 9.00 – 16.00.

Anunþul tãu!
Popa&Asociaþii Insolvenþã IPURL cu sediul în
Craiova, str. Popa ªapcã, bl. Popa ªapcã, sc.
B3, ap. 45, în calitate de lichidator judiciar al
SC CALEDA COM SRL, organizeazã licitaþie cu
strigare pentru vânzarea unor bunuri mobile
de natura mijloacelor fixe ºi obiectelor de in-
ventar situate la sediul lichidatorului judiciar
în data de 16.05.2013, orele 16. Lista bunurilor
supuse vânzãrii prin licitaþie, caietul de sarcini
ºi raportul de evaluare se gãsesc la sediul li-
chidatorului judiciar. Preþul de pornire al licita-
þiei este cel din raportul de evaluare diminuat
cu 10%. Cuantumul garanþiei de participare
este de 10% din preþul de pornire a licitaþiei. La
licitaþie pot participa persoane fizice sau juri-
dice în condiþiile legii.Informaþii suplimentare pot
fi solicitate la telefon: 0726402987, fax
0351411854, e-mail: popa.asociatii@gmail.com.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
99.55.94.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde

sãmânþã de floarea-
soarelui Favorit

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

Relaþii suplimentare
la telefoanele:
0251/468.159

0785/292.188

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

SC Termo Craiova SRL
anunþã cã, începând cu

data de 20.05.2013,
la solicitarea Asociaþieila solicitarea Asociaþieila solicitarea Asociaþieila solicitarea Asociaþieila solicitarea Asociaþiei

de locatari nr. 21de locatari nr. 21de locatari nr. 21de locatari nr. 21de locatari nr. 21
Craioviþa NouãCraioviþa NouãCraioviþa NouãCraioviþa NouãCraioviþa Nouã, va în-
trerupe furnizarea apei
calde de consum la blo-
curile cu mari datorii:
144A; 145B-sc1; 145B-
sc3; 146A-sc1 si 146C.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând congelator orizon-
tal din inox, coºuri metali-
ce pentru autoservire, tu-
buri fibrã sticlã 1000/200-
20buc. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
VÂND Combinã Class
Consul, stare impecabilã,
meritã vãzutã. Telefon:
0746/015.958.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903
Albine – Familii puternice,
cu 5-6 rame cu puiet –
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.

Albine – familii puternice –
cu 4-5 rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/115.936.
Vând perucã pentru dame
tunsã scurt, pãr negru. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând puieþi de viºin altoiþi,
fructe mari puieþi de pruni,
2 lei bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia schimbã-
tor în torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum
Giudo copii, cearceaf me-
dicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând þuicã de 40 grade.
Telefon: 0745/751.558.
Vând faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.

Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoare
portocaliu, preþ foarte bun.
Telefon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calcula-
tor instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând maºinã de spã-
lat, televizor color, frigi-
der clasa A. Telefon:
0742/884.839; 0351/
463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale
pentru suspensii dublu-
rã la Mercedes 190D,
de epocã. Telefon: 0251/
598.518.
Vând masã lemn masiv
– ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; doza-
tor bere + tub CO2, frigi-
dere, scaun ergonomic,
balanþã Berkel, cuier
pom, aparat telefon-fax.
Telefon: 0746/660.001.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, economic,
rapid, fãrã ulei. Cadou
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 vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, reduc-
tor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F Ca-
ravan, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi 2
oglinzi exterioare, 1 interi-
or pt. Dacia 1300. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0767/
517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.

Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã, ci-
lindru de cupru cu þeavã
ºi butoi galvanizat pentru
þuicã. Telefon: 0749/
536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3 canate lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut, co-
voare, încãlzitor pe gaze,
instant apã pe gaze, hai-
ne din piele. Telefon:
0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.

Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.



14/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 18 mai 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

sâmbãtã, 18 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 ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur, con-
venabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

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

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de trico-
tat marca Dubet sau Dia-
mant. Telefon: 0745/
589.825.
Cumpãr convenabil bate-
rie maºinã 12V x 55 AH,
ROMBAT sau MONBAT.
Telefon: 0722/382.970.
Cumpãr tablou mare pes-
te 1,5 m, CAR CU BOI
sau altul mai mare ºi mai
frumos. Telefon: 0766/
304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL, 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mãsu-
þã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez la bloc, Calea
Bucureºti. Telefon:
0762/047.095
ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costurile
întreþinerii. Telefon: 0760/
428.582.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.

P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

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

Salariat, 50 de ani, nefu-
mãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut
doamnã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã de
vârstã. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Absolvenþii clasei a XII-
a D, promoþia 1983, li-
ceul Nicolae Bãlcescu
(astãzi Carol I), Craiova,
dirigintã d-na prof. Olga
Curelaru, sunt invitaþi sã-
i contacteze pe colegii
MARIUS MITRICA (tel.:
0761/115.246, email:
m.mitrica@romtelecom-
.ro) sau CAMELIA FLO-
RESCU (tel.: 0723/
622.703 sau 0768/
264.822, email: kame-
liaflorescu@yahoo.-
com) pentru organiza-
rea întâlnirii de 30 de ani
de la absolvirea liceului
(intenþionãm în iunie 15,
anul acesta 2013). Mul-
þumiri anticipate pentru
promptitudine.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

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

Cu durere amintim cã
au trecut 6 luni de la

decesul lui CÃLIN
VICTORINA. Nu te vom
uita niciodatã. Familia
13 ani ºi 6 luni de la de-
cesul lui CÃLIN TRA-
IAN. Lacrimi ºi flori pe
mormânt. Familia

14 ani de lacrimi ºi dor

de la decesul lui CIO-
CÎLTEA CONSTANTIN.
Familia îndureratã
Veºnicã aminitre celor
care au fost SABINA
ºi MARIN ENACHE.
Copiii ºi nepoþii.
Cu ocazia a 40 de zile
de la decesul col (R)
PARIª GHEORGHE,
Asociaþia Naþionalã a
Cadrelor Militare în
Rezervã ºi Retragere

Filiala Dolj, îºi expri-
mã încã o datã pro-
fundul regret. Un po-
liþist excepþional ºi un
coleg deosebit.
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Digi Sport 1
10:00, 13:30 – MOTO GP – Marele

Premiu al Franþei: sesiuni de antrenamente /
17:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – FC
Braºov / 19:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –
Astra / 21:30 – FOTBAL – Liga I: FC Vaslui
– Dinamo.

Digi Sport 2
11:00, 13:15 – HANDBAL (M) – Cupa

României: semifinale (Braºov) / 15:00 –
ATLETISM: Diamond League (Shanghai/
China) / 17:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Roma: semifinale / 19:15 – BASCHET (M) –
Finala Ligii Naþionale (meci 1, se joacã 4 din
7): BC Mureº – CSU Ploieºti / 21:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Roma: semifinale
/ 23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Sevilla
– Sociedad.

Digi Sport 3
13:15 – FORMULA 3: Cursa 10, Brands

Hatch (Anglia) / 15:45 – FORMULA 3
DTM: calificãri, Brands Hatch / 19:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Getafe – Valencia
/ 21:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Granada – Osasuna, 22:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: PSG – Brest (transmisii
alternative).

Dolce Sport 1
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Roma:

semifinala 1 / 22:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: Rennes – Ajaccio.

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

– Dunãrea Galaþi / 13:00 – FOTBAL – Liga a
II-a: Tg. Mureº – Dacia Mioveni / 15:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Roma: semifinala
2 / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
St’Etienne – Marseille.

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

RCMUV Timiºoara – CSA Steaua.
Sport.ro
22:00 – LOCAL KOMBAT: Gala „Bãtaia

Maximã” (Craiova).

GSP TV
13:00 – BILIARD: Camp. Naþional, etapa

a III-a.
Eurosport
11:30 – CAIAC-CANOE: CM de sprint

(Cehia) / 13:00 – RALIURI – Campionatul
European: etapa a doua / 15:30 – CICLISM –
Turul Italiei: etapa a 14-a / 19:00 – RALIURI
– Campionatul European / 20:00 – CÃLÃ-
RIE: Circuitul Campionilor Global Longines /
22:00 – LOCAL KOMBAT: Gala „Bãtaia
Maximã” (Craiova) / 0:15 – CICLISM – Turul
Californiei (SUA): etapa a 7-a.

Eurosport 2
9:00 – FOTBAL: Camp. Japoniei / 13:00 –

HOCHEI PE IARBÃ – Liga Europeanã,
semifinale: Rot Weiss Koln (Germania) – KHC
Dragons (Belgia) / 16:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Dortmund – Hoffenheim / 20:00 –
FOTBAL AMERICAN – International Bowl
Dusseldorf: Dusseldorf (Germania) – OBIC
Seagulls (Japonia).

Duminicã

Digi Sport 1
9:45 – MOTO GP – Marele Premiu al

Franþei: sesiune de antrenamente / 11:00 –
MOTO GP – MP al Franþei: grila de start /
12:00 – MOTO GP – MP al Franþei: cursa /
18:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Newcastle
– Arsenal / 20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua
– Viitorul.

Digi Sport 2
12:15 – FORMULA 3: Cursa 3, Brands

Hatch (Anglia) / 13:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Levante – Rayo / 15:00 – POLO –
Finala Ligii Naþionale (meci 3, scor 0-2, se
joacã cel mai bun din 7): Dinamo – Digi
Oradea / 17:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Roma: finala / 20:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Zaragoza – Bilbao / 22:00 – FOT-
BAL – Camp. Spaniei: Barcelona – Valladolid.

Digi Sport 3
16:15 – HANDBAL (M) – Cupa Româ-

niei: finala (Braºov) / 18:00 – FOTBAL –

Camp. Angliei: Tottenham – Sunderland ºi
West Brom – Man. United (transmisii
alternative) / 20:00 – BASCHET (M) –
Finala Ligii Naþionale (meci 2, se joacã 4 din
7): BC Mureº – CSU Ploieºti / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Pescara – Fioren-
tina ºi Siena – Milan.

Dolce Sport 1
13:30 – FOTBAL – Camp. Ucrainei:

Matalurg Zaporojie – ªahtior Doneþk /
18:15 – FOTBAL – Camp. Greciei: PAOK
Salonic – PAS Giannina / 21:45 – FOTBAL
– Camp. Italiei: Cagliari – Lazio.

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

Otopeni – Delta Tulcea / 14:30 – TENIS (F)
– Turneul de la Roma: finala / 20:00 –
HANDBAL (M) – Camp. Spaniei: Atl.
Madrid – Ademar Leon / 21:45 – FOTBAL
– Camp. Italiei: Inter – Udinese.

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

Alaniya – Dinamo Moscova.
GSP TV
13:00 – BILIARD: Camp. Naþional, etapa

a III-a / 0:00 – FOTBAL – Camp. SUA: DC
United – Sporting KC.

Eurosport
9:45 – TURISME – CM Fia by LG: etapa

de la Salzburgring (Austria) / 11:00 –
CAIAC-CANOE: CM de sprint (Cehia) /
12:00 – TENIS DE MASÃ (M) – Camp.
Mondial: sferturi de finalã / 13:30, 14:30 –
TURISME – CM Fia by LG: etapa de la
Salzburgring (Austria) / 15:30 – CICLISM
– Turul Italiei: etapa a 15-a / 22:00 – TENIS
DE MASÃ (F) – Camp. Mondial: semifinale
la dublu.

Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Adelai-

de Crows – St. Kilda FC / 13:30 – CICLISM
– Turul Italiei: etapa a 15-a / 15:30 –
FOTBAL – Liga secundã germanã / 16:30 –
CICLISM – Turul Norvegiei: etapa a 5-a /
20:30 – CICLISM – Turul Californiei (SUA):
etapa a 8-a.

BUNDESLIGA – ETAPA A 34-A (ULTIMA)
Sâmbãtã (16:30): Dortmund – Hoffenheim,

M’gladbach – Bayern, Stuttgart – Mainz, Hanno-
ver – Dusseldorf, Nurnberg – Werder, Freiburg –
Schalke, Augsburg – Furth, Hamburg – Leverkusen,
Frankfurt – Wolfsburg.

1. Bayern 88 10. Wolfsb. 42
2. Dortm. 66 11. Stuttgart 42
3. Leverk. 62 12. Mainz 41
4. Schalke 52 13. Nurnb. 41
5. Freiburg 51 14. Werder 34
6. Frankfurt 50 15. Dussel. 30
7. Hamburg 48 16. Augsb. 30
8. M’bach 47 17. Hoffenh. 28
9. Hannov. 42 18. Furth 21
Locurile 1-4: Liga Campionilor (ultimul în pre-

liminarii) / Locurile 5-6 plus Stuttgart (finalista Cupei,
contra lui Bayern): Liga Europa / Locul 16: baraj
de menþinere cu ocupanta poziþiei a treia din liga
secundã (Kaiserslautern) / Locurile 17, 18 retro-
gradeazã direct.

LIGUE 1 – ETAPA A 37-A (PENULTIMA)
Sâmbãtã (22:00): Nancy – Bastia, St’Etienne –

Marseille, Troyes – Bordeaux, Evian – Valencien-
nes, Sochaux – Toulouse, Montpellier – Lille, Nice
– Lyon, Paris SG – Brest, Reims – Lorient, Rennes
– Ajaccio.

1. Paris SG 77 11. Valenc. 45
2. Marseille 70 12. Rennes 45
3. Lyon 63 13. Bastia 43
4. Lille 60 14. Sochaux 40
5. Nice 60 15. Ajaccio 39
6. St’Etien. 59 16. Reims 39
7. Lorient 53 17. Evian 37
8. Bordeaux 52 18. Nancy 35
9. Montpel. 51 19. Troyes 34
10. Toulou. 45 20. Brest 29
Locurile 1-3: Liga Campionilor (ultimul în preli-

minarii) / Locul 4 plus St’Etienne (câºtigãtoarea Cu-
pei Ligii) ºi Evian sau Bordeaux (finalistele Cupei
Franþei): Liga Europa / Locurile 18-20 retrogradeazã.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 38-A (ULTIMA)
Duminicã (18:00): Chelsea – Everton, Liver-

pool –QPR, Man. City – Norwich, Newcastle –
Arsenal, Southampton – Stoke, Swansea – Fulham,
Tottenham – Sunderland, West Brom – Man. Uni-
ted, West Ham – Reading, Wigan – A. Villa.

1. United 88 11. Stoke 41
2. City 78 12. Norwich 41
3. Chelsea 72 13. Newcas. 41
4. Arsenal 70 14. South. 40
5. 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. Reading 28
10. West H. 43 20. QPR 25
Locurile 1-4: Liga Campionilor (ultimul în pre-

liminarii)  / Locul 5 plus Wigan (câºtigãtoarea Cu-
pei) ºi Swansea (câºtigãtoarea Cupei Ligii): Liga
Europa / Locurile 18-20 retrogradeazã.

SERIE A – ETAPA A 38-A (ULTIMA)
Sâmbãtã: Sampdoria – Juventus (21:45);
Duminicã: Atalanta – Chievo, Bologna – Genoa

(ambele ora 16:00), Torino – Catania, Pescara – Fio-
rentina, Cagliari – Lazio, Siena – Milan, Roma –
Napoli, Palermo – Parma, Inter – Udinese (toate de
la ora 21:45)

1. Juventus 87 11. Cagliari 44
2. Napoli 78 12. Chievo 44
3. Milan 69 13. Bologna 43
4. Fiorentina 67 14. Sampd. 39
5. Udinese 63 15. Atalanta 39
6. Lazio 61 16. Torino 38
7. Roma 59 17. Genoa 37
8. Catania 55 18. Palermo 32
9. Inter 54 19. Siena 30
10. Parma 46 20. Pescara 22
Locurile 1-3: Liga Campionilor (ultimul în prelimi-

narii) / Locurile 4-5 plus câºtigãtoarea Cupei (Lazio sau
Roma): Liga Europa / Locurile 18-20 retrogradeazã.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 36-A
Sâmbãtã: Getafe – Valencia (19:00), Granada –

Osasuna (21:00), Sevilla – Sociedad (23:00);
Duminicã: Levante – Rayo (13:00), Deportivo

– Espanyol (18:00), Zaragoza – Bilbao (20:00),
Barcelona – Valladolid (22:00);

Luni: Mallorca – Betis (23:00).
Partidele Real M. – Malaga, scor 6-2, ºi Celta –

Atletico Madrid, scor 1-3, s-au disputat în devans
la mijlocul sãptãmânii trecute, deoarece cele cele douã
formaþii madrilene s-au întâlnit asearã în finala Cu-
pei Spaniei.

1. Barcel. 91 11. Espan. 44
2. Real M.* 81 12. Vallad. 43
3. Atletico* 72 13. Levante 42
4. Sociedad 59 14. Bilbao 41
5. Valencia 59 15. Osasuna 36
6. Malaga* 54 16. Granada 36
7. Betis 52 17. Zarag. 34
8. Sevilla 47 18. Deport. 32
9. Getafe 47 19. Celta* 31
10. Rayo 46 20. Mallorca 29
* - un joc în plus.
Locurile 1-4: Liga Campionilor / Locul 5-7: Liga

Europa (dat fiind faptul cã finala Cupei a adus faþã
în faþã pe Real ºi Atletico, ambele calificate în Cham-
pions League, ºi locul 7 a devenit calificabil) / Locu-
rile 18-20 retrogradeazã.

Handbalista Katarina Bulatovici va
juca din sezonul viitor la campioana
Ungariei, Gyor ETO, anunþul fiind fãcut
vineri de câºtigãtoarea Ligii Campionilor.

Muntenegreanca, consideratã cel mai
bun inter dreapta din lume, ar urma sã
semneze contractul cu formaþia maghiarã,
unul valabil douã sezoane, dupã plecarea
din România, unde mai are de disputat, în
tricoul Oltchimului (n.r. eliminatã de Gyor
în semifinalele Ligii), meciurile din Cupa
României (20-22 mai, la Oradea).

Bulatovici (28 de ani) a sosit la Râmni-
cu Vâlcea vara trecutã, din postura de
vicecampioanã olimpicã cu naþionala
Muntenegrului ºi câºtigãtoare a Ligii
Campionilor, cu Buducnost Podgorica, în

ªi-au învins foºtii parteneri

TTTTTecãu ºi Mirnîi, în semifinale la Romaecãu ºi Mirnîi, în semifinale la Romaecãu ºi Mirnîi, în semifinale la Romaecãu ºi Mirnîi, în semifinale la Romaecãu ºi Mirnîi, în semifinale la Roma
La trei sãptãmâni de la câºtigarea BCR

Open, competiþie gãzduitã de Bucureºti,
perechea Horia Tecãu (România) / Max
Mirnîi (Belarus) este protagonista unui tur-
neu excelent ºi la Roma, unde a ajuns, ieri,
în semifinale. Victimã celor doi, favoriþi nr.
5, le-au cãzut foºtii lor colegi, Robert Lin-
dstedt (Suedia) ºi Daniel Nestor (Canada),
favoriþi 3, într-un meci încheiat cu scorul
de 7-6 (5), 6-4.

Cu patru jucãtori foarte buni la serviciu,
primul set a ajuns previzibil în tiebreak. Aco-
lo, diferenþa a fãcut-o Horia, care a adus un
avantaj important echipei sale. Lucrurile nu
s-au schimbat foarte mult nici în manºa a
doua, când s-a mers cap la cap pânã la 4-4.

Tecãu ºi Mirnîi au reuºit însã sã „spar-
gã” serviciul adversarilor, ajungând astfel
sã serveascã pentru meci. Cuplul românu-
lui nu a oferit nici o ºansã rivalilor, sevind

perfect într-un game încheiat alb.
Graþie acestei performanþe, Tecãu ºi Mirnîi

au asigurat un premiu în valoare de 38.150 de
euro ºi 360 de puncte ATP.

Pentru un loc în marea finalã de duminicã,
cuplul româno-bielorus va da piept, astãzi,
cu liderii ATP, fraþii americani Bob ºi Mike
Bryan, care au trecut, de asemenea ieri, de
spaniolii David Marrero ºi Fernando Verdas-
co, scor 6-4, 7-5.

Rãmânând la turneul de la Roma, dar pe ta-
bloul de simplu feminin, dupã ce le-a eliminat
rând pe rând, realizând veritabile surprize, pe
Svetlana Kuzneþova, Agnieszka Radwanska ºi
Roberta Vinci, Simona Halep a jucat ieri dupã
închiderea ediþiei, în “sferturi”, contra Jelenei
Jankovici. Dacã va fi trecut de sportiva din Ser-
bia, Halep o va înfrunta azi, în semifinale, pe
numãrul 1 mondial, americanca Serena Wil-
liams.

Gyor a anunþat oficial transferul Katarinei Bulatovici
2012. În decembrie a devenit ºi
campioanã europeanã cu reprezen-
tativa þãrii sale.

“Bãnuiam cã viitoarea sa destina-
þie va fi Gyor ETO. Este o super
jucãtoare, iar la Oltchim ºi-a fãcut
datoria, a fost o profesionistã
desãvârºitã. Regret cã nu am putut
s-o þinem în continuare. Oltchim nu
putea sã-i asigure contractul pe
care l-a avut în acest sezon ºi care
nu a fost exorbitant, aºa cum s-a
scris prin presã. A fost un salariu
bun, dar nici pe acela nu aveam cum
sã i-l garantãm. Îi doresc multã
baftã în viitor, iar dacã Oltchim va rede-
veni o forþã va fi binevenitã oricând la

noi”, a declarat, privind aspectul, preºe-
dintele CS Oltchim, Petre Berbecaru.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 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.

Meciurile CFR Cluj – Concordia şi Oţelul – Ceahlăul s-au jucat ieri.

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

După succesul de care s-au bucurat primele două
gale K1 în Bănie,  promotorul Eduard Ir imia a or-
ganizat în parteneriat c u autorităţile din Bănie un
nou eveniment de marc ă,  Superkombat World
Grand Prix II  2013 Craiova, în seara aceas ta, cu
începere de la ora 21.30,  la Sala Polivalentă. În
noiembrie anul trecut, aceasta a fost inaugurată cu
o gală care a făc ut cel mai mare rating al lunii la
Eurosport, iar de ac eas ta dată se aşteaptă un suc-
ces  asemănător. După ce au promovat joi seara Su-
perkombat-ul la Electroputere Mall, luptătorii au stat
în gardă la c onferinţa de presă de ieri alături de un

Arbitru FIFA la
derby-ul judeţean

Clasament
1. Calafat 8   5   1   2   13-5   16
2. AS Podari 8   3   3   2   10-9   12
3. Filiaşi 8   3   2   3     9-11 11
4. Prometeu 8   1   2   5     9-16  5

Prima confruntare din play-off  între principa-
le le  contracandidate la locul de baraj pe ntru
promovare a în Liga a III-a va avea parte  de un
„judecător” cu acuson FIFA. Astfe l,  singurul
ce ntral din Bănie aflat  la acest nivel, Sebastian
Colţescu,  va f luiera me ciul de astăzi,  ora 11, de
la Calafat,  între Dunărea şi AS Podari.  El va fi
ajutat de  asis te nţii Adrian Popescu şi Cris tian
Nicola,  iar obse rvatori au fost  dele gaţi Marian
Ezaru, şi Ciry Maye r.  În cele două meciuri
dire cte din sezonul regulat, Calafatul şi Podariul
au câştigat pe teren propriu cu 1-0. Şi ce alaltă
dispută din etapa a tre ia a play-off-ului, Prome-
te u Craiova – CSO Filiaş i,  va ave a la ce ntru un
arbitru de valoare , Cătălin Găman.  El va fi
as is tat  de Constantin Mihai ş i Ame de o Stanciu
la partida programată la ora 11 pe stadionul
„Ele ctroputere ”,  la care observatori au fost
de le gaţi Costică Donose  ş i Ion Dumitrică.

Liga a IV-a Dolj, play-off,
etapa a 3-a

Liga a II-a, etapa a 27-a
Seria I: Meciul Chindia Târgovişte - Dinamo II Bucureşti s-a jucat ieri. Astăzi, ora 11: Sportul Studenţesc - FC

Botoşani, CF Brăila - Dunărea Galaţi,  Unirea Slobozia - FC Farul Constanţa. Duminică, ora 11: CS Otopeni - Delta
Tulcea. Clasament: 1. FC Botoşani 47p, 2. Săgeata 40p, 3. Delta Tulcea 39p, 4. CS Otopeni 38p.

Seria a II-a, astăzi, ora 11: FC Maramureş Baia Mare - FC Bihor Oradea, FCM Târgu Mureş - CS Mioveni,
FC Argeş Piteşti - Unirea Alba Iulia 3-0, CSM Râmnicu Vâlcea - Corona Braşov, Luceafărul Oradea - Alro
Slatina. Clasament: 1. Poli Timişoara 43p, 2. Corona Braşov 41p, 3. Damila Măciuca 38p.

Superkombat WGP Craiova,
bătaie maximă la Polivalentă
„Moartea din Carpaţi”, „Pittbull” şi Adegbuyi

intră în ring în seara aceasta la Craiova

Fight card Superkombat World Grand Prix II 2013 Craiova:
1. Super-fight -65 kg - meci eliminatoriu pentru titlul mondial Superkombat
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 eliminatoriu pentru titlul mondial Superkombat - Stelios Papadopoulos (Grecia)

    vs Claudiu Bădoi (România)
5. Super-fight categoria grea Jairizinho Rozenstruik (Surinam) vs Benjamin Adegbuyi (România)
6. Super-fight categoria grea Eduardo Mendes (Republica Capului Verde) vs Cătălin Moroşanu (România)
7. Finală turneu categorie grea - Câştigător Semifinală 1 vs Câştigător Semifinală 2

„Iron Man”, descris de Irimia drept „luptătorul vi-
itorului”,  în concordanţă cu „OZN-ul” care se va
construi la Craiova,  respec tiv noua arena preconi-
zată a înlocui ac tualul „Ion Oblemenco”. Singurul
român care a luptat în piramida finală K-1 disputa-
tă anul ac esta, Cătălin Moroşanu, va reveni în ring,
urmând să înfrunte un veritabil colos  din Republi-
ca Capului Verde, Eduardo Mendes.  De asemenea,
Benjamin Adegbuyi, locul 8 mondial la finalul anu-
lui trecut, va încerca să-ş i ia revanşa în faţa suri-
namezului Jairzinho Rozenstruik, după ce în no-
iembrie 2011 înregis tra în faţa ac estuia primul său
eşec  din c arieră după un KO în repriza a doua.
România va avea reprezentant şi în turneul pirami-
dal de 4 de la categoria grea, Sebastian Ciobanu,
care se va duela pentru un loc în finală  cu rusul
Vladimir Toktasynov, 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 eliminatorii, iar în
cazul unor victorii, cei doi vor deveni challengeri la
titlul mondial Superkombat. Biletele pentru gala de
la Craiova s-au pus în vânzare ş i costă 30 de lei,
putând fi ac hiziţionate de pe eventim.ro, casele Sălii
Polivalente, dar şi din magazinele partenere. Eveni-
mentul programat la Sala Polivalentă va fi transmis
în direct la nivel global în 80 de ţăr i prin intermediul
Eurosport, iar în România poate fi urmărit pe Pro
TV, Sport. ro şi Eurosport România.


