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Excelenþa înseamnã inimã ºi pasi-
une, soare ºi pãmânt. Este istorie
ºi culturã, memorie ºi inteligenþã.
Excelenþa este calitate ºi control, în-
þelepciune ºi tenacitate. Înseamnã res-
pect ºi energie, tradiþie ºi inovaþie.
Excelenþa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaºi pe care o acordãm
vinurilor noastre. Astfel, când le veþi
întâlni aroma ºi savoarea veþi ºti cã
aþi gustat din excelenþã. Aceeaºi care
domneºte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Procurorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova l-au trimis, ieri,
în judecatã, în stare de arest preventiv,
pe Florin Iulian Siclitaru, craioveanul
de 24 de ani care, pe 31 martie a. c., a
accidentat mortal doi tineri, pe „Calea
Bucureºti” din Craiova ºi a fugit. În
rechizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor procurorii au reþinut cã
Siclitaru conducea bolidul cu care i-a
„spulberat” pe Andrei Dragomir ºi
Cosmin Bãbãlãu cu vitezã excesivã, mai
exact 125 km/h, prin oraº...
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În ultimele sãptãmâni zeci de doljeni au ajuns la spital dupã ce au fost muºcaþi de cãpuºe.
Unii dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a preveni apariþia unor afecþiuni
mai grave. În aceste condiþii, medicii avertizeazã asupra pericolului pe care îl reprezintã înþepãturile de
cãpuºe, mai ales cã, în anii trecuþi, acestea au dat mari bãtãi de cap specialiºtilor, mai multe persoane
ajungând la Urgenþã în stare destul de gravã.Numai la Spitalul de Boli Infecþioase „Victor Babeº” din Craio-
va în ultima perioadã au ajuns aproape 100 de doljeni, mulþi dintre ei copii.
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METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3651........33651
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România nu a declanºat, în acest moment,
nici o procedurã diplomaticã sau de altã naturã
pentru funcþia de secretar general NATO, a
declarat ieri, dupã întâlnirea cu actualul ocu-
pant al acestui post, Anders Fogh Rasmussen,
preºedintele Traian Bãsescu. Rasmussen a fost
întrebat, la declaraþia de presã de dupã întâlni-

rea de la Cotroceni cu preºedintele României,
dacã este de pãrere cã succesorul sãu la con-
ducerea Alianþei poate fi un român. Preºedinte-
le Bãsescu a intervenit, þinând sã spunã cã „Ro-
mânia nu a declanºat nici o procedurã diploma-
ticã sau de altã naturã legatã de aceastã funcþie.
Este prematur, iar actualul secretar general mai

are încã un an ºi jumãtate de man-
dat. Doar presa de la noi este foar-
te grãbitã”, a spus Bãsescu. La rân-
dul sãu, Rasmussen a subliniat ca
este prematurã discutarea acestei
probleme, inclusiv a numelor care
ar putea fi potrivite pentru a ocupa
funcþia. „Mandatul meu nu va ex-
pira pânã la sfârºitul lui iulie 2014
ºi cred cã e mult, mult prea devre-
me pentru a începe discuþiile despre
cine ar putea fi succesorul meu.
Dar pot spune cã sunt mulþi politi-
cieni talentaþi în statele membre alia-
te care pot îndeplini acest post, dar
consider cã trebuie sã aºteptãm ca
sã discutãm aceastã chestiune. Din
punctul meu de vedere, eu mã con-
centrez pe ceea ce fac în acest mo-

ment”, a afirmat înaltul oaspete. Întrebat dacã
numele vehiculate ca fiind posibili candidaþi ai
României pentru aceastã poziþie, respectiv cele
ale preºedintele Traian Bãsescu ºi fostului mi-
nistru de Externe, Mircea Geoanã, sunt corec-
te, Rasmussen a rãspuns cã „nu voi comenta
deloc asupra numelor”.

Secretarul general al NATO ºi-a început, ieri
dimineaþã, vizita oficialã la Bucureºti, în cadrul
cãreia s-a întâlnit mai întâi cu ministrul de Ex-
terne, Titus Corlãþean, cu ministrul Apãrãrii ºi
ºeful Statului Major General, dupã care a avut
o discuþie cu premierul Victor Ponta. Cu minis-
trul de Externe, Titus Corlãþean, Anders Fogh
Rasmussen a discutat despre prioritãþile NATO,
participarea româneascã la operaþiunile condu-
se de Alianþã, problematica regionalã, partene-
riatele NATO ºi dezvoltarea capacitãþii antira-
chetã a Organizaþiei. MAE aminteºte, într-un
comunicat remis agenþiei Mediafax, cã vizita
secretarului general al NATO la Bucureºti are
loc la mai puþin de o lunã dupã reuniunea mi-
niºtrilor Afacerilor Externe din statele NATO,
de la 23 aprilie 2013, ºi „reflectã importanþa ºi
profilul distinct al României în cadrul Alianþei
Nord-Atlantice”.
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Cãlin Nistor, numit de
preºedinte adjunct al
ºefului DNA

Preºedintele Traian Bãsescu a
semnat, ieri, decretul pentru
numirea lui Cãlin Nistor în funcþia
de procuror-ºef adjunct al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA).
„Preºedintele României, domnul
Traian Bãsescu , a semnat vineri,
24 mai, decretul pentru numirea
domnului Cãlin Nistor în funcþia
de procuror-ºef adjunct al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie”, se aratã
într-un comunicat de presã al
Administraþiei Prezidenþiale. Cãlin
Nistor s-a remarcat prin faptul cã
nu are nici o soluþie de achitare în
dosarele pe care le-a trimis în
judecatã, este rezistent la stres, are
viziune managerialã ºi iniþiativã în
luarea deciziilor, a arãtat CSM în
motivarea avizului pozitiv dat joi,
de cãtre Secþia pentru procurori.

Ambasada SUA la Bucureºti,
închisã luni

Ambasada SUA la Bucureºti
va fi închisã luni, 27 mai, pentru
a marca Memorial Day, ziua
dedicatã soldaþilor americani
cãzuþi la datorie pentru þara lor.
Toate serviciile Ambasadei îºi
vor relua activitatea marþi, 28
mai, precizeazã un comunicat al
misiunii diplomatice remis ieri
Agerpres. Memorial Day,
marcatã în ultima zi de luni din
mai, a fost introdusã la început
pentru a cinsti memoria soldaþi-
lor uciºi în Rãzboiul Civil
American, dar dupã Primul
Rãzboi Mondial a fost extinsã la
o cinstire a americanilor care ºi-
au pierdut viaþa pe toate câmpu-
rile de luptã.

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat, ieri, dupã întâlnirea cu
secretarul general al NATO, An-
ders Fogh Rasmussen, cã Româ-
nia nu poate accepta propaganda
fãcutã de posturi din afara þãrii,
potrivit cãreia proiectul de la De-
veselu implicã riscuri pentru alte
state. „L-am informat pe domnul
secretar general despre proiectul
Deveselu ºi am dezavuat unele de-
claraþii care amplificã riscurile

Bãsescu: Proiectul Deveselu e defensiv,
nu acceptãm propaganda cã ar implica

riscuri pentru alþii
Optsprezece persoane au fost

duse la spital, 140 de arbori au
fost doborâþi de vânt ºi 21 de
construcþii provizorii au fost
afectate în urma vijeliei de joi din
Capitalã, în aproape ºapte ore
fiind primite 650 de apeluri la
numãrul 112, privind 174 de
incidente, potrivit datelor
centralizate la MAI, anunþate ieri
într-un comunicat de presã.
Zece persoane rãnite au fost
transportate la spital
de echipajele
SMURD ºi alte opt
de cãtre Serviciul
de Ambulanþã
Bucureºti - Ilfov, a
precizat Ministerul
Afacerilor Interne.
Potrivit MAI, în
þarã s-au înregistrat
58 de evenimente
de mai micã

Bilanþul furtunii din Capitalã: 18
persoane duse la spital, 140 de arbori
ºi 21 de construcþii provizorii afectate

pentru România ºi le vedem cã
apar pe la diverse posturi, ce-i
drept din afara României. Apar tot
felul de declaraþii belicoase”, a
spus Bãsescu, în conferinþa de
presã care a urmat întâlnirii cu
Rasmussen. El a menþionat cã sis-
temul amplasat pe teritoriul Ro-
mâniei este defensiv ºi „propagan-
da legatã de riscurile la adresa al-
tor state este doar o propagandã”,
care este dezavuatã.

amploare în urma vijeliei care s-
a produs joi, fiind afectate 29 de
localitãþi din 16 judeþe. În urma
vântului puternic au fost dobo-
râþi 36 de arbori ºi o construcþie
provizorie, iar 20 de anexe
gospodãreºti ºi un pasaj rutier au
fost inundate, a mai precizat
MAI în comunicat. În judeþele
afectate de fenomenele meteoro-
logice nu au fost persoane
rãnite, potrivit sursei citate.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, întrebat dacã mai
existã solidaritate în USL, cã existã atâta solidaritate cât îi este necesa-
rã Uniunii pentru a mearge înainte cu putere. „Da, este solidaritate cât
vreþi dumneavoastrã, vã ajunge tuturor solidaritatea din USL. (...) Ne
întâlnim în curând ºi discutãm despre solidaritate, dar nu plecaþi de aici
nesiguri, temãtori: existã atâta solidaritate cât e necesarã USL sã mear-
gã înainte cu putere”, a spus liderul liberal dupã deschiderea Forumului
„Levantul, leagãnul diplomaþiei culturale. Redescoperind Mediterana”.
El nu a vrut sã dea detalii despre solidaritatea din USL, arãtând cã este
corect sã vorbeascã despre Forum. Preºedintele PSD, Victor Ponta,
afirmã cã este nemulþumit în continuare de faptul cã liberalii „s-au fã-
cut cã îl sancþioneazã” pe Sorin Roºca Stãnescu, dar cã nici el nu a mai
insistat pentru ca acestuia sã îi fie retras statutul de senator PNL, de-
oarece a primit semnale cã USL poate rezista.

Antonescu: În USL e atâta solidaritate
cât îi este necesarã

Doi cetãþeni strãini au fost de-
claraþi persoane indezirabile în
România pentru 15 ani, ca urmare
a implicãrii în activitãþi de sprijin
financiar ºi propagandistic pentru
grupãri de orientare jihadistã a de-
clarat, pentru Mediafax, purtãto-
rul de cuvânt al SRI. „Doi cetãþeni
strãini au fost declaraþi persoane
indezirabile în România pentru o
perioadã de 15 ani, ca urmare a
implicãrii în activitãþi de sprijin fi-
nanciar ºi propagandistic în favoa-
rea unor grupãri de orientare jiha-
distã care activeazã în Orientul
Mijlociu. Cei doi s-au implicat în
facilitarea intrãrii ilegale în Româ-
nia a unor persoane provenite din
zone cu problematicã teroristã ac-
tivã ºi Serviciul a stabilit cã cei în
cauzã au sprijinit inclusiv financiar
prezenþa în România a unor per-
soane cu atitudine radicalã”, a spus
Sorin Sava, purtãtor de cuvânt al
SRI. El a precizat cã aceºtia au

avut activitãþi în urma cãrora une-
le persoane aflate în România ºi-
au manifestat acceptul de a deveni
martiri. „Ei au condus, prin acþiu-
nile întreprinse, la radicalizarea ºi
accentuarea convingerilor religioa-
se de facturã extremistã a unor per-
soane aflate în România, unele din-
tre acestea manifestându-ºi accep-
tul de a deveni martiri, intenþionând
sã participe la luptele armate alã-
turi de grupãri teroriste care acti-
veazã în Orientul Mijlociu. Cei doi
au manifestat un comportament
specific curentului islamist radical
ºi au promovat idei, concepþii ºi
atitudini care susþin intoleranþa re-
ligioasã, necesitatea ºi legitimitatea
eliminãrii «duºmanilor» religiei
musulmane, þinta predilectã a
retoricii fiind statele occidentale,
inclusiv România”, a mai spus
Sava. El a precizat cã SRI i-a avut
în atenþie din a doua jumãtate a
anului 2011.

SRI: Doi strãini, declaraþi indezirabili
dupã ce au sprijinit grupãri

de orientare jihadistã
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Cei 40 de taxatori care vând bi-
letele de cãlãtorie în cele 20 de
autobuze de pe traseul E1 al RAT
Craiova sunt agresaþi verbal de
cãtre cãlãtori. Noul director, Radu
Preda s-a plâns, zilele trecute, cã
angajaþii sãi au fost ameninþaþi ºi
cu bãtaia fiind nevoie de interven-
þia poliþiºtilor locali care i-au scos
pe agresori din autobuze. „Sunt
mulþi indivizi care s-au obiºnuit sã
meargã gratis cu RAT-ul. Mi se
pare normal ca orice cetãþean, in-
diferent cât are salariul, sã-ºi

Taxatorii nu au fost bine primiþi de
o parte dintre cãlãtori. Mulþi dintre ei
au fost scuipaþi ºi ameninþaþi cu bãta-
ia încât a fost nevoie ca autobuzele sã
fie oprite în trafic pentru ca poliþiºtii

sã calmeze spiritele. Conducerea RAT
Craiova a anunþat cã aceºti angajaþi
care vând aceste bilete vor fi recom-
pensaþi cu prime în funcþie de venitu-
rile pe care le vor aduce.

cumpere bilet. Nu mã intereseazã
sã fac protecþie socialã, proble-
ma mea este ca angajatul meu sã-
ºi primeascã salariul la timp ºi
consider cã mãsura aceasta este
una foarte bunã”, a declarat Radu
Preda.

Reguli de bunã
purtare

Conducerea RAT Craiova sus-
þine cã le-a impus taxatorilor sã
poarte ecusoane în piept, cu nume
ºi prenume, pornind de la ideea

cã între aceºtia ºi cãlãtori va fi o
relaþie de bunã comunicare. „Îmi
doresc ca relaþia cu cetãþeanul sã
fie una corectã, cinstitã. De ace-
ea, toþi taxatorii noºtri trebuie sã
poarte ecusoane în piept ca sã li
se poatã ºti numele ºi prenumele.
Dacã un cãlãtor vrea sã facã o
reclamaþie sã ºtie pe cine sã re-
clame”, este de pãrere Radu Pre-
da. Conducerea a instituit ºi o o
listã de conduitã cu zece mãsuri,
listã pe care toþi angajaþii au sem-
nat-o. „Acolo sunt precizãri lega-
te de þinuta pe care trebuie sã o
aibã, de modul cum discutã cu
cãlãtorii, cum parcheazã în staþii.
Dacã se întâmplã sã greºeascã
unul dintre ei, îl dãm afarã, dar
evident cã nu ne dorim asta”, a
mai spus noul director.

Biletele
de la taxatori
s-ar putea ieftini

Biletele care se cumpãrã de la
taxatori în acest moment costã
2,5 lei. Noul director al RAT Cra-
iova a  anunþat însã cã se încear-

cã ieftinirea lor. „Vom face
o propunere în CLM Cra-
iova ºi, dacã aleºii locali
vor fi de acord, vom vin-
de biletele la preþul de 2
lei. Atunci vom intra în
concurenþã directã cu
cealaltã firmã de trans-
port”. Potrivit lui Preda,
sumele aduse de taxatori
la finalul unei zile nu sunt
”impresionante”, fiind în jur de 50
de lei. „Dar eu am considerat cã
ºi aceºti bani sunt bineveniþi.
Practic, toþi taxatorii noºtri îºi scot
salariile, ceea ce e foarte bine pen-
tru cã banii aceºtia nu i-am fi
avut”, a comentat directorul Re-
giei. Pentru a-i stimula, conduce-
rea se gândeºte sã le ofere taxa-
torilor ºi prime care vor fi acor-
date în funcþie de încasãrile pe
care aceºtia le vor avea pe par-
cursul unei luni.

Cum se vor folosi
autobuzele

Pentru ca biletele sã poatã fi
uºor de procurat, cãlãtorii vor tre-
bui sã respecte câteva reguli de
acces în mijloacele de transport ale

RAT Craiova. Conducerea Regiei
a dezvãluit faptul cã, în urmãtoa-
rele zile, autobuzele cu taxatori vor
fi inscripþionate cu autocolante
prin care craiovenii vor fi infor-
maþi pe unde trebuie sã urce ºi pe
unde trebuie sã coboare. „O sã
montãm autocolante de atenþiona-
re a cãlãtorilor în sensul cã se va
urca pe uºile de la mijlocul auto-
buzelor ºi se vor coborî doar pe
uºile laterale. Taxatorii vor fi pla-
saþi la mijlocul autobuzelor ºi vor
putea fi gãsiþi uºor de cei care nu
au bilete asupra lor ºi trebuie sã-ºi
procure. Încet-încet, ne dorim ca
toþi cãlãtorii sã înþeleagã cã trebu-
ie sã urce numai aºa pentru a pu-
tea sã fie o ordine, cât de cât”, a
precizat directorul Radu Preda.

LAURA MOÞÎRLICHE

Organizaþiile
Tineretului
Naþional Dolj ºi
Tineretului
Naþional Craiova a
celebrat ieri, 24
mai a.c., 138 de
ani de la fondarea
Partidului Naþio-
nal Liberal. În
decursul timpului,
Partidul Naþional
Liberal a fost
prezent în cele
mai importamente
momente ale
creãrii statului
naþional modern
român, fiind unul
dintre pilonii de bazã ai
istoriei României. Astfel,
contribuþia Partidului Naþional
Liberal a fost decisivã pentru
urmãtoarele evenimente:
Revoluþia de la 1848, reforma
agrarã ºi reforma învãtãmân-
tului din 1864, aducerea pe
tronul þãrii a Regelui Carol I,
proclamarea independenþei
din 1877, înfiinþarea Bãncii
Naþionale a României, Marea
Unire Naþionalã din 1918,
adoptarea Constituþiei din

138 de ani de la fondarea
Partidului Naþional Liberal

1923 ºi integrarea României
în cadrul Uniunii Europene.
Dupã 138 de ani de naþional-
liberalism, Partidul Naþional
Liberal reprezintã cel mai
important partid politic de
centru-dreapta din România,
misiunea sa fiind trasatã de
Gheorghe I. Brãtianu, care în
data de 16 septembrie 1944
spunea cã „Partidul Naþional
Liberal este o permanenþã în
viaþa þãrii”.

MARGA BULUGEAN

Liderii democrat-liberali dol-
jeni au marcat vineri seara, în
localitatea Breasta, ziua partidu-
lui. În cadrul acestui eveniment
a fost apreciat în mod expres
rezultatul foarte bun obþinut de
primarul Marin Marcu, la alege-
rile locale din vara lui 2012. De
fapt rezultate bune au obþinut
mai mulþi edili, membrii PDL,
dar Marin Marcu este unul din-
tre primarii doljeni care s-a im-
pus ca un bun gospodar de-a
lungul mai multor mandate.

Partidul Democrat are o is-
torie interesantã ºi ziua acestui
partid nu putea sã treacã neob-
servatã. Partidul Democrat dupã ce
s-a rupt din FSN s-a remarcat ca
unul din partidele cu o opþiune clar

La ceas aniversar :

democratã ºi europeanã în perioa-
da post-decembristã. Alegerile din
1992 au marcat prima participare

pe cont propriu la alegeri a par-
tidului iar Convenþia Naþionalã
Extraordinarã din 28-29 mai
1993 de la Constanþa a marchat
în mod clar trecerea la denu-
mirea de Partidul Democrat. În
2003, au fost pus bazele Alian-
þei Dreptate ºi Adevãr. Iar dupã
plecarea din PNL a europarla-
mentarului Theodor Stolojan s-
a format un nou partid, Parti-
dul Liberal Democrat. În de-
cembrie 2008 Partidul Demo-
crat a fuzionat cu Partidul Li-
beral Democrat, noua forma-
þiune, PDL , fiind continuatoa-
rea proiectului Alianþei DA ºi

unul din partidele de bazã a Gru-
pului PPE din cadrul Parlamentu-
lui European.

Conducerea centralã se va în-
tâlni la finele acestei sãptãmâni, în
Capitalã, pentru a sãrbãtori cu fast
ziua Partidului Democrat Liberal.
În cadrul evenimentului, primarul
comunei bistriþene Runcu Salvei,
Anchidim Pavelea, va fi premiat de
conducerea PDL datoritã faptului
cã la alegerile locale de anul trecut
a obþinut cel mai mare scor dintre
toþi primarii pedeliºti.

MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu, preºedinte PDL Dolj ºi
vicepreºedinte la nivel naþional :

„Partidul Democrat Liberal s-a impus pe scena politicii româneºti ca
un partid serios ºi responsabil. Am vrut doar sã marcãm discret acest
moment pentru cã am dori ca faptele sã conteazã cel mai mult ºi încer-
cãm sã demonstrãm oamenilor cã PDL, cu costuri uriaºe electorale a
luat doar deciziile favorabile României, la un moment crucial, când mulþi
ar fi dorit sã vadã þara în colaps. Ne bucurãm cã din ce în ce mai mulþi
români înþeleg aceste lucruri ºi ne încurajeazã ºi sperãm ca în 2016 sã
aniversãm ziua PDL dar împreunã cu electoratul”
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La douã zile dupã ce o fatã de 16
ani, fãrã nici o vinã, a fost ucisã într-
un accident de circulaþie petrecut pe

Un grav accident de circulaþie s-a petrecut
ieri, pe DE 70, în satul Rãcarii de Jos, comuna
Brãdeºti. Douã tinere de 14, respectiv 15 ani,
din comuna Braloºtiþa, au fost lovite de un au-
toturism Renault în timp ce încercau sã tra-

verseze neregulamentar drumul european.
Fetele au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova cu multiple leziuni, iar ºofe-
rul vinovat este cercetat penal pentru vãtãma-
re corporalã din culpã.

DE 70, în Rãcarii de Jos, ieri, o altã
tragedie s-a petrecut în zonã. Potri-
vit reprezentanþilor IPJ Dolj, în jurul

orei 11.30, douã fete de 14, respec-
tiv 15 ani, Cristina T. ºi Mariana C.,
ambele din comuna Braloºtiþa, care
se angajaserã în traversarea drumu-
lui european prin loc nepermis, în
fugã ºi fãrã sã se asigure, au fost
surprinse ºi accidentate grav (s-au
ales cu fracturi) de un Renault Sym-
bol, la volanul cãruia se afla Gheor-
ghe Roºian de 60 de ani, din comu-
na Casimcea, judeþul Tulcea. „Cele
douã victime au fost transportate la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru îngrijiri medicale, iar
pe numele conducãtorului auto s-a
întocmit dosar penal pentru vãtãmare
corporalã din culpã”, a declarat co-
misar ºef Adrian Cãpraru, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Douã t inere la  spi ta l ,  dupã un
accident  pet recut  pe  DE 70 Poliþiºtii doljeni cautã o tânãrã

de 16 ani, din Craiova, care a ple-
cat de acasã pe 21 mai a.c. ªi nu
a mai revenit la domiciliu. Cel
care a reclamat dispariþia fetei a
fost tatãl sãu.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii Secþiei 1 Craiova au
fost sesizaþi de cãtre Valentin Gur-
lea, de 37 de ani, din Craiova, cu
privire la faptul cã fiica sa minorã,
în vârstã de 16 ani, Oana Lorena
Gurlea, a plecat voluntar de la do-
miciliu, pe 21 mai a.c., împreunã
cu prietenul ei ºi nu a mai revenit.
„Persoanele care pot oferi infor-
maþii cu privire la minorã sunt ru-
gate sã contacteze de urgenþã cea
mai apropiatã unitate de poliþie, sau
sã apeleze SNUAU 112”, a spus
comisar ºef Adrian Cãpraru, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Semnalmentele minorei sunt
1,60 metri înãlþime, ochi cãprui,
pãr vopsit roºcat, pe care-l poar-
tã în coc, lung pânã la baza ume-
rilor, faþã prelungã, iar la momen-
tul plecãrii era îmbrãcatã cu blugi

Minorã dispãrutã de la domiciliu

de culoare albastrã, maiou alb ºi
era încãlþatã în teniºi de culoare
albã. Ca semn particular are pe
frunte o cicatrice.

Procurorii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova au finalizat cercetãrile ºi au
întocmit rechizitoriul prin care s-a dispus tri-
miterea în judecatã, în stare de arest preven-
tiv, a lui Florin Iulian Siclitaru, de 24 de ani,
din Craiova, în sarcina cãruia s-au reþinut,
deocamdatã, comiterea infracþiunilor de uci-
dere din culpã ºi pãrãsirea locului accidentu-
lui fãrã încuviinþarea organelor judiciare. În
rechizitoriul întocmit de procurori pe baza
probelor administrate, a expertizelor trehnice
ºi a audierilor, s-a reþinut urmãtoarea stare de
fapt: «în noaptea de 30 spre 31 martie 2013,
în jurul orei 04.50, în timp ce inculpatul se

deplasa, la volanul autoturismului Mercedes
Benz pe „Calea Bucureºti” din municipiu,
direcþia de deplasare dinspre centru cãtre
Aeroport, în zona clubului Krypton, a acci-
dentat mortal doi tineri, de 19, respectiv 20
de ani, apoi a pãrãsit locul faptei. În urma
expertizei tehnice s-a stabilit cã inculpatul
circula cu vitezã excesivã, mai exact, avea o
vitezã de deplasare de 125 km/h ºi nu a acor-
dat prioritate de trecere victimelor angajate
regulamentar în traversarea strãzii», dupã
cum ne-a explicat procuror Nicolae Unche-
ºelu, purtãtorul de cuvânt al Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova.

Testele preliminare – pozitive
la tetrahidrocanabinolul (THC)

Pentru cã s-au fãcut destule speculaþii cu
privire la faptul cã ar fi fost bãut sau/ºi dro-
gat la momentul  producerii accidentului ºi
de asta ar fi fugit, în momentul când l-au
prins, dupã aproximativ 17 ore de la tragedie
(31 martie ora 21.50), poliþiºtii l-au dus pe
Siclitaru direct la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, pentru recoltarea probelor
biologice. Dat fiind timpul mare ce trecuse,
anchetatorii nu ºi-au fãcut mari speranþe sã
afle adevãrul. Rezultatele vizând prezenþa al-
coolului în sânge au fost negative, în schimb,
testul preliminar efectuat de specialiºtii Insti-
tutului Naþional de Medicinã Legalã „Mina
Minovici” din Bucureºti, unde au fost trimise
probele, pentru depistarea substanþelor cu
efecte psihoactive a ieºit pozitiv la THC. Te-
trahidrocanabinolul (THC) este derivat
benzo-piranic, substanþa activã principa-
lã din canabis, întâlnit ºi în haºiº ºi mari-
huana, catalogate drept droguri de risc,
interzise la deþinere.

„Este vorba despre un rezultat prelimi-
nar care a ieºit pozitiv la substanþe cu efec-

te psihoactive. Acest rezultat este valabil în
instanþã numai dupã confirmarea prin me-
toda CG-MS, lucru ce nu s-a fãcut încã ºi
din aceastã cauzã nu s-a reþinut în sarcina
inculpatului ºi comiterea infracþiunii prevã-
zute de art. 87 alin. 2 din OUG 195/2002,
în speþã conducerea un autovehicul pe dru-
murile publice sub influenþa unor substanþe
ori produse stupefiante sau medicamente cu
efecte similare acestora. Urmãrirea penalã
poate fi începutã ºi mai târziu, când vom
avea validarea rezultatelor preliminare.
Dosarul a fost înaintat astãzi Judecãtoriei
Craiova pentru soluþionare”, ne-a mai ex-
plicat procurorul Nicolae Uncheºelu.

Toate aceste rezultate ºi analize sunt im-
portante pentru anchetatori dar ºi în faza de
judecatã, întrucât sunt circumstanþe agra-
vante, care îi pot spori pedeapsa autorului.
Florin Iulian Siclitaru a fost arestat preven-
tiv pe 1 aprilie a.c., mãsurã care a fost pre-
lungitã de Judecãtoria Craiova ºi urmeazã
sã expire pe 29 mai a.c. Odatã cu înregis-
trarea dosarului pe rol, instanþa va stabili ºi
dacã menþine sau nu arestarea inculpatului,
care va fi transferat în Penitenciarul de Ma-
ximã Siguranþã Craiova.

Procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova l-au trimis, ieri, în jude-
catã, în stare de arest preventiv, pe Florin Iulian Siclitaru, craioveanul de 24 de ani
care, pe 31 martie a. c., a accidentat mortal doi tineri, pe „Calea Bucureºti” din
Craiova ºi a fugit. În rechizitoriul întocmit la finalizarea cercetãrilor procurorii au
reþinut cã Siclitaru conducea bolidul cu care i-a „spulberat” pe Andrei Dragomir ºi
Cosmin Bãbãlãu cu vitezã excesivã, mai exact 125 km/h, prin oraº, ºi cã nu a
acordat prioritate de trecere victimelor, care se angajaserã regulamentar în tra-
versarea strãzii. În plus, chiar dacã, dupã aproximativ 17 ore cât a fost dispãrut,
nu s-a mai gãsit nici o urmã de alcool în sângele lui Siclitaru, testul preliminar fãcut
de medicii legiºti de la INML „Mina Minovici” a ieºit pozitiv la THC - substanþa
activã principalã din canabis. Dacã rezultatul preliminar va fi confirmat, pe lângã
ucidere din culpã ºi pãrãsirea locului accidentului fãrã încuviinþarea organelor ju-
diciare, în sarcina lui Siclitaru se va reþine ºi infracþiunea prevãzutã de art. 87 alin.
2 din OUG 195/2002, în speþã conducerea unui autovehicul pe drumurile publice
sub influenþa unor substanþe ori produse stupefiante.

Siclitaru consumase droguri ºi „alerga”Siclitaru consumase droguri ºi „alerga”Siclitaru consumase droguri ºi „alerga”Siclitaru consumase droguri ºi „alerga”Siclitaru consumase droguri ºi „alerga”
cu 125 km/h când a provocat accidentul mortalcu 125 km/h când a provocat accidentul mortalcu 125 km/h când a provocat accidentul mortalcu 125 km/h când a provocat accidentul mortalcu 125 km/h când a provocat accidentul mortal

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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La sfârºitul anului 2012, autoritãþile loca-
le înregistrau faþã de furnizorii de bunuri,
servicii ºi lucrãri un volum al arieratelor de
840 de milioane lei, iar în ianuarie acesta a
ajuns la 1,2 miliarde de lei. Fondul Monetar
Internaþional a cerut ca aceste datorii sã fie
plãtite rapid, dacã România mai vrea sã aibã
un acord cu instituþia internaþionalã. Astfel
stând problema, Guvernul Ponta a aprobat,
în ºedinþa de marþi, prin Ordonanþã de Ur-
genþã, un proiect depus de guvernul Boc în
Parlament în 2010 ºi blocat în Parlament.
Potrivit Ordonanþei de Urgenþã, în momen-

tul în care autoritatea localã are obligaþii de
platã restante mai mult de 90 de zile, care
depãºesc 15% din bugetul general, aceasta
trebuie sã declare starea de crizã finan-
ciarã. În termen de 5 zile, se constituie Co-
mitetul pentru situaþii de crizã financia-
rã, prin ordin al prefectului, din care fac
parte: primarul sau preºedintele consiliului
judeþean, al unitãþii administrativ teritoriale
sau a subdiviziunii acesteia aflate în crizã
financiarã; ºeful compartimentului financiar
contabil, conducãtorul serviciului public de
interes local care a generat starea de crizã
financiarã; un reprezentant al autoritãþii de-
liberative a unitãþii administrativ teritoriale;
un reprezentant al direcþiei generale a fi-
nanþelor publice judeþene sau a municipiu-
lui Bucureºti. În termen de 30 de zile, Co-
mitetul pregãteºte un Plan de redresare fi-
nanciarã, cu avizul Curþii de Conturi din te-
ritoriu, în care trebuie sã arate cum va creº-
te veniturile ºi va reduce cheltuielile. Ordo-
natorul de credite are nevoie de avizul Co-
mitetului pentru orice cheltuialã în plus sau
credit contractat. Situaþia de crizã finan-
ciarã se terminã în momentul în care fie
problemele au fost rezolvate ºi nu se mai
observã altele timp de 120 de zile sau uni-
tatea administrativã intrã în insolvenþã.

Ani la rând, primarii au fost obiºnuiþi sã dispunã de banul pu-
blic dupã bunul plac, sã înceapã investiþii fãrã sã aibã sumele
necesare sau sã contracteze tot felul de lucrãri care nu erau ne-
cesare localitãþilor pe care le conduceau. Primul pas spre sto-
parea unor astfel de cheltuieli aiuritoare a fost fãcut la începu-
tul acestui an, când Guvernul României a venit cu OUG nr. 3/4
februarie 2013, prin care autoritãþile locale au fost obligate sã
îºi achite datoriile cãtre prestatorii de servicii. Celor care nu
au avut banii necesari li s-a oferit ocazia sã se împrumute de la
Trezoreria Statului. A doua mutare a Guvernului Ponta a fost fã-
cutã la începutul acestei sãptãmâni când a fost aprobatã o Ordo-
nanþã prin care primãriile ºi consiliile judeþene care nu-ºi plã-
tesc datoriile intrã în insolvenþã, iar primarii sunt înlocuiþi cu
administratori judiciari. Dacã sunt insolvenþi ºi nu notificã la
timp aceastã stare de fapt, aceºti riscã sã intre la puºcãrie.

Cum poate intra în insolvenþãCum poate intra în insolvenþãCum poate intra în insolvenþãCum poate intra în insolvenþãCum poate intra în insolvenþã
o primãrie din cauza datoriiloro primãrie din cauza datoriiloro primãrie din cauza datoriiloro primãrie din cauza datoriiloro primãrie din cauza datoriilor
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Dacã nu declarã insolvenþa la timp
primarii vor ajunge la închisoare

Primarii ºi ºefii de consilii judeþene sunt
obligaþi sã cearã tribunalului sã declare in-
solvenþa, dacã autoritatea localã are datorii
neplãtite mai vechi de 120 de zile ºi care
depãºesc 50% din bugetul general sau dacã
nu au achitat salariile de mai mult de 120 de
zile. În termen de 15 zile de la constatarea
stãrii de insolvenþã, ordonatorul de credite
are obligaþia sã solicite deschiderea proce-
durii de insolvenþã. Dacã depãºeºte acest ter-

men cu 6 luni, atunci
se face vinovat de
bancrutã simplã, ce
se pedepseºte cu în-
chisoare de la 3 luni
la un an sau cu
amendã. Dupã ce
judecãtorul sindic
constatã starea de in-
solvenþã, este numit
un administrator ju-
diciar, care, practic,
va conduce finanþe-
le autoritãþii locale
aflate în insolvenþã.
În termen de 30 de
zile, dupã ce capãtã
acces la documente-

le autoritãþii locale în care poate vedea toate
cheltuielile fãcute de foºtii decidenþi, admi-
nistratorul face un raport privind cauzele in-
solvenþei, în care indicã ºi persoanele vino-
vate de aceastã stare. În cazul în care cei
responsabili de starea de insolvenþã încear-
cã sã ascundã, sã sustragã sau sã distrugã
documente, aceºtia sunt pasibili de închisoare
de la 6 luni la 5 ani, pentru infracþiunea de
bancrutã frauduloasã. Pen-
tru gestiune frauduloasã,
atât administratorul judi-
ciar, cât ºi ordonatorul de
credite (primarul sau pre-
ºedintele de consiliu) sunt
pasibili de 5 pânã la 12 ani
de puºcãrie. Mai mult, cei
care au contribuit la intra-
rea unitãþii administrativ te-
ritoriale în insolvenþã pot fi
constrânºi de cãtre judecã-
torul sindic, la cererea ad-
ministratorului, sã plãteas-
cã din datorii. Tot în ter-
men de 30 de zile, admi-
nistratorul propune un plan
de redresare împreunã cu
ordonatorul principal de
credite, cu avizul Direcþiei

Generale a Finanþelor Publice Judeþene sau
a Direcþiei Generale a Finanþelor Publice a
Municipiului Bucureºti ºi a Camerei de Con-
turi teritoriale, dupã aprobarea tabelului de-
finitiv al creanþelor – pe care tot administra-
torul îl întocmeºte. Potrivit arta. 39, acestea
poate iniþia acþiunile pentru a anula un actele
frauduloase ºi contracte încheiate de ordo-
natorii de credite în ultimele 120 de zile îna-
inte de deschiderea procedurii de insolvenþã
ºi dã avizul pentru efectuarea concedierilor,
conform cu planul de redresare. Adminis-
tratorul judiciar are dreptul de a dispune pla-
ta acceleratã cãtre anumiþi creditori, în de-
trimentul altora. Însã, dacã primarii/ºefii de
consilii au fãcut plãþi preferenþiale cãtre anu-
miþi creditori cu 120 de zile înainte de decla-
rarea insolvenþei, aceºtia trebuie sã vinã cu
bani de acasã.

Administratorul judiciar are dreptul sã
propunã stabilirea de taxe speciale noi

Autoritãþile locale în insolvenþã trebuie sã
îºi echilibreze bugetul ºi sã plãteascã restan-
þele cãtre creditori. Însã gãurile nu sunt aco-
perite totdeauna dupã ce sunt tãiate cheltu-
ielile de investiþii ºi o parte din personal este
concediat. Dificilã sarcinã de a reduce chel-
tuielile poate fi îndulcitã cu o soluþie mai sim-
plã de creºtere a taxelor. Administratorul ju-
diciar are dreptul sã propunã autoritãþii deli-
berative (consiliu local, judeþean) stabilirea
de taxe locale/taxe speciale noi, în condiþiile
legii, pânã la încetarea situaþiei de insolven-
þã. Astfel, contribuabilii ar putea fi nevoiþi sã
scoatã mai mulþi bani din buzunar pentru a

acoperi gãurile generate de managementul
defectuos al primarilor ºi ºefilor de consilii
judeþene.

Serviciile esenþiale vor fi prestate
ºi în perioada de insolvenþã

Articolul 105 aduce o veste tristã pentru
furnizorii de servicii cãtre autoritãþile locale
insolvente, care ar putea sã nu-ºi primeascã
banii timp de pânã la trei ani pentru prestaþii:
„Orice furnizor de servicii de electricitate,
gaze, apã, telecomunicaþii ºi alte servicii si-
milare nu are dreptul ca în perioada aplicãrii
procedurii de insolvenþã potrivit prezentei
ordonanþe de urgenþã, sã schimbe, sã refu-
ze ori sã întrerupã temporar un astfel de ser-
viciu cãtre unitatea administrativ teritorialã,
sau cãtre instituþiile ºi serviciile publice de
interes local sau judeþean, dupã caz, indife-
rent de formã de finanþare”.

Creditorii au dreptul sã cearã insolvenþa
autoritãþilor publice în anumite condiþii

 „Orice creditor sau grup de creditori
care are una ori mai multe creanþe certe,
lichide ºi exigibile împotriva unei unitãþi
administrativ teritoriale, cu o valoare în-
sumatã care depãºeºte 50% din bugetul
acesteia pe o perioadã de 120 de zile con-
secutive, poate introduce la tribunalul în a
cãrui circumscripþie îºi are sediul unitatea
administrativ teritorialã o cerere de des-
chidere a procedurii insolvenþei acestei
unitãþi administrativ teritoriale”, se aratã
în lege. Astfel, o primãrie sau un consiliu
local sau judeþean nu poate intra în insol-

venþã la cererea creditorilor de-
cât dacã aceºtia au cea mai mare
parte a creanþelor sau se aliazã
pentru a cere insolvenþa. Având
în vederea cã ºi autoritatea localã
are obligaþia sã cearã insolvenþa în
aceleaºi condiþii, aceastã lege este
un instrument greu folosit de cã-
tre creditori pentru a constrânge
localitãþile sã achite datoriile sca-
dente. Altfel, creditorii, au o parte
din drepturile în procedura insol-
venþei întâlnite ºi în cazul relaþiei
dintre companii. Adunarea credi-
torilor este convocatã de cãtre cei
care au cel puþin 30% din valoa-
rea totalã a creanþelor, componen-
þã în care poate lua ºi decizii, ºi
poate contesta acþiunile adminis-
tratorului judiciar.
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Numai la Spitalul de Boli Infecþioa-
se „Victor Babeº” din Craiova în ulti-
ma perioadã au ajuns aproape 100
de doljeni, mulþi dintre ei copii. Aco-
lo unde a fost cazul, medicii din ca-
drul unitãþii sanitare au intervenit ºi
au îndepãrtat cãpuºele, apoi au ad-
ministrat tratamentul specific în ast-
fel de situaþii. Netratate corect, înþe-
pãturile pot cauza afecþiuni grave,
cum ar fi boala Lyme, însã specialiº-
tii spun cã, deocamdatã, anul aces-
ta, în judeþul Dolj nu s-au înregistrat
astfel de cazuri.

În schimb, în urmã cu doi ani, au
fost suspectate opt cazuri, dar dia-
gnosticate doar douã cu Boala Lyme
la o persoanã în vârstã de 5 ani, din
Dioºti, internatã ºi tratatã în Spitalul
de Boli Infecþioase ºi la o persoanã
în vârstã de 52 ani, din Craiova.

Anul trecut au fost diagnosticate
douã cazuri de boala Lyme la o per-
soanã în vârstã de 54 ani, din Craio-
va, internatã ºi tratatã în Spitalul de
Boli Infecþioase ºi la o persoanã în
vârstã de 33 ani, din Craiova.

Principalul pericol, boala Lyme
Cei care prezintã semnele unei

muºcãturi de cãpuºe trebuie sã se
prezinte imediat la medicul pentru a
primi îngrijirile necesare. Chiar dacã
nu orice muºcãturã de cãpuºã pre-

În ultimele sãptãmâni zeci de dol-
 jeni au ajuns la spital dupã ce

au fost muºcaþi de cãpuºe. Unii dintre
ei au avut nevoie de îngrijiri medicale
pentru a preveni apariþia unor afec-
þiuni mai grave. În aceste condiþii,

medicii avertizeazã asupra pericolu-
lui pe care îl reprezintã înþepãturile de
cãpuºe, mai ales cã, în anii trecuþi, aces-
tea au dat mari bãtãi de cap specialiº-
tilor, mai multe persoane ajungând la
Urgenþã în stare destul de gravã.   

supune contactarea bolii Lyme, ca-
drele medicale le recomandã doljeni-
lor sã fie prevãzãtori, pentru cã, ne-
tratatã, afecþiunea se poate agrava.
Sfatul este ca în maximum 48 de ore
de la înþepãturã pacientul sã se pre-
zinte la doctor, întrucât, depistatã mai
repede, boala poate fi vindecatã mai
uºor. În schimb, diagnosticatã târziu,
afecþiunea poate aduce complicaþii,
iar tratamentul este lung ºi neplãcut.
Boala Lyme afecteazã articulaþiile,
inima ºi care poate conduce la afec-
þiuni neurologice.

Dacã pe piele sunt descoperite
cãpuºe, este foarte important, con-
form sfatului medicilor, ca pacientul
sã nu încerce sã le scoatã singur,
deoarece, de foarte multe ori, rãmân
pãrþi din corpul acestora mult mai
dificil de extras apoi. Pacientul tre-
buie sã se prezinte de urgenþã la me-
dic sau la serviciul de gardã, acolo
unde se va îndepãrta cãpuºa, se va
dezinfecta zona ºi se va recomanda
tratamentul profilactic.

Primele semne ale infecþiei
apar la o sãptãmânã

Primele manifestãri ale infecþiei
apar la aproximativ o sãptãmânã.
Într-un prim stadiu se manifestã cu
febrã, erupþie cutanatã, o rãcealã
sau afecþiuni uºoare ale plãmâni-

lor. În etapa urmãtoare, care poatã
sã aparã ºi la câteva luni distanþã
sau chiar la un an, boala atacã sis-
temul nervos ºi se poate ajunge la
paralizie.

Afecþiunea are însã multe simp-
tome asemãnãtoare cu cele ale al-

tor boli, motiv pentru care este ºi
greu de depistat, mai ales în situa-
þia în care cel muºcat de cãpuºã nu
ºi-a dat seama de asta. De altfel,
boala este greu de diagnosticat ºi
dupã efectuarea analizelor.

Împreunã cu urticaria, persoana
infectatã poate avea simptome ase-
mãnãtoare celor ale gripei, ca umfla-
rea ganglionilor limfatici, obosealã,
dureri de cap ºi dureri musculare. Exis-
tã însã ºi cazuri în care maladia pre-

zintã aceleaºi simptome ca ºi scleroza
multiplã sau boala Alzheimer. Specifi-
ce bolii sunt petele roºii pe piele, dar,
uneori, este posibil ca acestea sã nu
aparã. Nu degeaba Lyme este supra-
numitã ºi „boala cu 1.000 de feþe”.

Pentru a preveni pe cât posibil
înþepãturile de cãpuºã, reprezen-
tanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
le recomandã doljenilor sã folo-
seascã spray-uri aplicate pe piele
care conþin substanþe ce înlãturã
insectele sau sã evite sã se aºeze
direct pe iarbã. De asemenea, un
alt sfat de luat în considerare este
acela de a examina pielea  la câteva
ore dupã expunere ºi, în special,
seara la duº. Nu în ultimul rând, tre-
buie acordatã o atenþie sporitã ani-
malelor de companie, întrucât pot
transmite cãpuºele.

RADU ILICEANU

Stimulentul financiar se acordã la cererea
angajatorului din bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj. Perioada maximã de acordare a stimu-
lentului financiar este de 60 de zile lucrãtoare
într-un an calendaristic. Daniela Barbu, direc-
torul executiv al AJOFM Dolj a precizat cã dife-
renþa dintre stimulentul financiar lunar acordat
pentru încadrarea în muncã a elevilor ºi stu-
denþilor ºi salariul realizat se suportã de cãtre
angajator din fonduri proprii.

O convenþie în termen de 30
de zile de la data angajãrii
 Beneficiazã de stimulentul financiar anga-

jatorii care, pe perioada vacanþelor încadreazã
în muncã elevi ºi studenþi, în baza fie a unui
contract individual de muncã pe perioada de-
terminatã, egalã sau mai micã decât perioada

Pe perioada vacanþelor...

Angajatorii care încadreazã în muncã elevi ºi studenþi pe
perioada vacanþelor pot beneficia la cerere, pentru fiecare
elev ºi student, de un stimulent financiar, lunar egal cu 50%
din valoarea indicatorului social de referinþã al asigurãrilor

pentru ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii forþei de muncã în vigoa-
re, prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurã-
rilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

vacanþei, încheiat în condiþiile legii, cu normã
întreagã sau, dupã caz, cu timp parþial sau a
unui contract de muncã temporarã,  numai dacã
durata misiunii de muncã temporarã este egalã
sau mai micã decât durata vacanþei. „Pentru
acordarea acestui stimulent financiar, angaja-
torii doljeni vor încheia cu Agenþia Judeþeanã
Pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj, o con-
venþie în termen de 30 de zile de la data angajã-
rii elevilor ºi studenþilor aflaþi în perioada va-
canþelor”, a precizat Daniela Barbu, directorul
executiv al AJOFM Dolj.

Documente depuse
la AJOFM Dolj

În vederea încheierii convenþiei, angajatorii
depun la Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã o cerere însoþitã de o serie de

documente cum ar fi: un tabel nominal cu-
prinzând elevii ºi studenþii încadraþi în
muncã pe perioada vacanþelor, întocmit
potrivit anexei de convenþie prevãzutã în
normele de aplicare a legii; adeverinþã eli-
beratã de instituþia de învãþãmânt prin care
se atestã cã persoana are statut de elev
sau, dupã caz de student ºi urmeazã cur-
surile într-o instituþie de învãþãmânt de stat
sau particular, înfiinþatã potrivit legii, cu-
prinzând ºi precizarea expresã a perioadei
de vacanþã; actul de identitate al elevului
sau studentului; copia contractului de
muncã încheiat cu respectarea condiþiilor
de vârstã ºi a regimului legal al muncii ti-

nerilor, înregistrat, dupã caz, la ITM, conform
prevederilor legale; declaraþie pe propria rãs-
pundere a angajatorului din care sã rezulte cã
nu se gãseºte în vreuna din situaþiile prezenta-
te mai jos.  Acestea se referã la încadrarea ele-
vilor ºi studenti anterior datei de începere a
vacanþei stabilite potrivit legii ºi care au bene-
ficiat de stimulentul financiar pentru o perioa-
dã de 60 de zile lucrãtoare în cursul anului ca-
lendaristic.

Banii nu se acordã
pentru perioada concediului

de odihnã cuvenit
Stimulentul financiar se acordã angajatori-

lor, lunar proporþional cu timpul efectiv lucrat
de cãtre elevii ºi studenþii în cauzã pe perioa-
dã de vacanþã din luna respectivã, fãrã a de-
pãºi numãrul de ore corespunzãtoare progra-
mului normal de lucru. Acest stimulent finan-
ciar nu se acordã pentru perioada concediului
de odihnã cuvenit. „În perioada în care rapor-
turile de muncã ale elevilor ºi studenþilor în-
cadraþi în muncã pentru care a fost încheiatã
convenþia sunt suspendate potrivit legii, sti-
mulentul financiar lunar din lege nu se acor-
da”, a mai spus directorul executiv al AJOFM
Dolj.  Perioada de suspendare a raporturilor
de muncã nu face parte din perioada maximã
de acordare a stimulentului financiar prevãzut
de lege.  Daniela Barbu a mai precizat cã pen-
tru a beneficia de suma cuvenitã aferentã unei
luni, angajatorii au obligaþia de a depune la

AJOFM pânã la expirarea termenului prevãzut
de lege pentru depunerea declaraþiei lunare
privind evidenþa nominal a asiguraþilor ºi a
obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj, aferente lunii o serie de docu-
mente cum ar de exemplu, declaraþia lunarã
privind evidenþa nominalã a asiguraþilor ºi a
obligaþiilor de platã la bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj aferentã lunii respective în ori-
ginal ºi în copie; tabel nominal potrivit mo-
delului prevãzut în normele de aplicarea  legii
precum ºi pontajul ºi statul de platã în copie.
„Angajatorii care nu depun documentele pre-
vãzute mai sus, în termen sau le completeazã
altfel decât  prevederile legale, ori cu date
eronate nu beneficiazã de stimulentul prevã-
zut de aceastã lege, cuvenit pentru luna res-
pectivã. Aceastã perioadã face parte din pe-
rioda de acordare a stimulentului financiar”, a
mai spus directorul executiv al AJOFM Dolj,
printr-un comunicat de presã.

MARGA BULUGEAN
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În cadrul Zilelor Porþilor Deschise, ediþia
a XI-a, eveniment organizat de Universita-
tea din Craiova, Facultatea de Teologie din
Craiova ºi-a expus oferta educaþionalã pen-
tru anul universitar 2013 – 2114.

La specializarea Teologie Ortodoxã Pas-
toralã sunt propuse 70 de locuri pentru for-
ma de învãþãmânt la buget ºi 10 locuri pentru
forma de învãþãmânt cu taxã. Admiterea con-
stã în douã etape: prima etapã, probele elimi-
natorii, vizita medicalã, examenul psihologic
ºi verificarea aptitudinilor muzicale, admis/

Facultatea de Teologie ºi-a
prezentat oferta educaþionalã

În judeþul Dolj au fost scoase la
concurs 800 de norme ºi fracþiuni de
norme, din care doar 40 de posturi
sunt titularizabile, acesta fiind vizate
de sute de profesori.

 1.507 de dosare au fost depuse la
centrele de concurs, distribuite astfel:
la Centrul nr. 1 de concurs - Colegiul
Tehnic Energetic s-au înscris 336 de
candidaþi, la Centrul nr. 2 – Liceul cu
Program Sportiv Petrache Triºcu s-
au înscris 403 candidaþi, la Liceul
Tehnologic Transporturi Cãi Ferate-
381 candidaþi, iar la ºcoala nr. 4
Sfântul Gheorghe-387 candidaþi.
Pentru concursul de titularizare la
limba ºi literatura românã s-au înscris
183 de candidaþi, limba ºi literatura
englezã-112 candidaþi, limba ºi
literatura românã, elemente de

800 de posturi ºi peste
1500 de candidaþi în
învãþãmântul doljean respins. Etapa a doua constã în exa-

menul scris la Teologie Dogmaticã,
care are o valoare de 70 la sutã din
nota finalã, iar 30 de procente re-
prezintã media obþinutã la exame-
nul de bacalaureat. Pentru speciali-
zarea Artã Sacrã sunt propuse 20
de locuri subvenþionate de cãtre stat
ºi 10 locuri pentru forma de învãþã-
mânt cu taxã. La aceastã speciali-
zare, admiterea se face pe baza pro-
belor eliminatorii: vizita medicalã,
examenul psihologic, interviul, pe cri-
teriul admis/respins, ºi probele prac-
tice care constau în depunerea unei

mape personale care trebuie sã cuprindã cre-
aþii personale din domeniu, un minim de 20
de lucrãri. Mapa se va depune în etapa de
înscriere a dosarului la secretariatul Facultã-
þii de Teologie. Admiterea la specializarea Artã
Sacrã se va face în baza mediei obþinute la
examenul de bacalaureat, în procent de sutã
la sutã. Dosarele de înscriere pentru dome-
niul Teologie se vor depune între 8 ºi 22 iulie
2013, proba eliminatorie va avea loc în data
de 23 iulie, iar proba scrisã pe 24 iulie. Re-
zultatele vor fi afiºate în data de 26 iulie.

pedagogie ºcolarã ºi elemente de
didacticã-190 de candidaþi, limba ºi
literatura românã, pedagogia preºco-
larã-150 de candidaþi, la educaþie
fizicã ºi sport-163 de candidaþi, la
geografie-80 de candidaþi, la iostorie-
77 de candidaþi, la matematicã-82 de
candidaþi, la informaticã ºi tehnologia
informaþiei-51 de candidaþi, la biolo-
gie-38 de candidaþi. Concurenþa cea
mai mare este pentru posturile de
limba ºi literatura românã ºi catedre-
le de învãþãtori. Concursul de titulari-
zare din acest an este este programat
pentru data de 30 iulie. Validarea
dosarelor s-a încheiat vineri, 24 mai.
În ceea ce-i priveºte pe absolvenþii
de studii superioare, promoþia 2013,
aceºtia îºi vor valida dosarele dupã
susþinerea examenului de licenþã.

Ministrul Educaþiei, Remus Pricopie, a
declarat  cã va cere o raportare lunarã
privind absenþele pentru fiecare ºcoalã,
începând cu anul ºcolar 2013-2014.

Lista cu cei care au absentat va fi pu-
blicatã pe Internet, pe site-urile inspecto-
ratelor ºcolare. Remus Pricopie a preci-
zat cã, în acest mod, s-ar putea reduce
abandonul ºcolar ºi chiulul de la ore. Mi-
nistrul a spus cã, în opinia sa, copiii trebu-
ie sã vinã din plãcere la ºcoalã, iar mediul
ºcolar trebuie sã fie unul prietenos. Mi-
nistrul Educaþiei a mai spus cã România
are o strategie privind abandonul ºcolar
din 2008 – 2009. Acesta a adãugat cã se
vede obligat sã formuleze un nou docu-

D in  t oamnã ,  absen þe le  nemot i va te
ar  putea   f i  a f i ºate  pe  In ternet

Ministerul  Educaþiei  Naþionale
(MEN) a lansat în dezbatere publicã,
pânã la data de 31 mai, proiectul de
Ordin de ministru privind structura anu-
lui ºcolar 2013-2014. Documentul ur-
meazã sã fie aprobat de ministrul Edu-
caþiei, Remus Pricopie, la 1 iunie.

Una dintre noutãþile anului de învãþã-
mânt 2013-2014 este împãrþirea semes-
trelor ºcolare în mod egal, astfel încât
sã se poatã realiza un echilbru între tim-
pul alocat studiului ºi cel destinat asimi-
lãrii învãþãrii ºi perioadei de odihnã. Un
alt element de noutate în viitorul an ºco-
lar este acela cã elevii vor avea liber ºi
în a treia zi de Paºti, respectiv marþi 22
aprilie 2014. Cursurile anului ºcolar 2013-
2014 vor începe în 16 septembrie ºi se
vor încheia în 20 iunie. Prima vacanþã
va fi în perioada 2 - 10 noiembrie 2013,
doar pentru elevii din învãþãmântul pri-
mar ºi pentru copiii din grupele din învã-
þãmântul preºcolar. Vacanþa de iarnã va
începe sâmbãtã 21 decembrie 2013 ºi se
va încheia duminicã 5 ianuarie 2014.

Cursurile semestrului întâi vor fi re-
luate în 6 ianuarie ºi se vor încheia pe
31 ianuarie, iar între 1 ºi 9 februarie ele-

vii vor avea vacanþã intersemestrialã.
Semestrul al doilea va începe în 10 fe-
bruarie ºi se va încheia în 20 iunie. Va-
canþa de primãvarã va începe sâmbãtã
12 aprilie ºi se va încheia marþi 22 apri-
lie, dupã a treia zi de Paºti.

Programul “ªcoala altfel: Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!” va fi organizat în
sãptãmâna 7-11 aprilie 2014, când ele-
vii vor participa la activitãþi extracurri-
culare ºi extraºcolare. Anul ºcolar 2013-
2014 va avea 36 de sãptãmâni de cur-
suri, însumând 176 de zile lucrãtoare,
cu excepþia claselor terminale din învã-
þãmântul liceal, care vor avea doar 33
de sãptãmâni, ºi a claselor de a VIII-a,
cu 35 de sãptãmâni. Tezele din semes-
trul întâi al anului ºcolar 2013-2014 vor
fi susþinute, de regulã, pânã la 20 de-
cembrie 2013, iar cele din semestrul al
doilea, pânã în 23 mai 2014. În situaþii
deosebite, bine fundamentate, în func-
þie de condiþiile climaterice locale spe-
ciale ºi de specificul ºcolii, inspectora-
tele ºcolare pot aproba, la cererea con-
ducerii unitãþilor de învãþãmânt, modifi-
cãri ale structurii anului ºcolar, potrivit
proiectului.

Anul ºcolar 2013-2014 vine cu noutãþiAnul ºcolar 2013-2014 vine cu noutãþiAnul ºcolar 2013-2014 vine cu noutãþiAnul ºcolar 2013-2014 vine cu noutãþiAnul ºcolar 2013-2014 vine cu noutãþi

ment pentru a putea accesa fondurile
structurale pentru perioada 2014 – 2020.



8/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 25 mai 2013
culturã

Cu prilejul celei de-a
XVII-a ediþii a Zilelor muni-
cipiului Craiova (27 mai – 2
iunie), trupa de teatru de
amatori „Cutezãtorii” a Bi-
bliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” va pre-
zenta luni, 27 mai, de la ora
18.00, în sala Teatrului Liric
„Elena Teodorini”, specta-
colul  „A murit Bubi”, o
adaptare dupã piesa lui Tu-
dor Muºatescu. «Trupa de
teatru „Cutezãtorii” a evoluat mult de-a lungul celor trei ani de când
s-a înfiinþat, iar actorii au cãpãtat încredere ºi siguranþã ca sã poatã
juca fãrã mari emoþii piese pe cât de dificile, pe atât de savuroase,
alese cu pricepere de regizor – bibliotecara Liana Resteanu. Bibliote-
ca Judeþeanã se mândreºte cu evoluþiile trupei ºi o susþine la fiecare
apariþie», spune Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene
„Aman”. Intrarea în sala de spectacol va fi liberã.

„A murit Bubi” – spectacol
cu intrare liberã al trupei
de teatru „Cutezãtorii”

În sãptãmâna 27-30 mai,
proiectul „Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mãri-
cei” derulat de Secþia pen-
tru Copii ºi Tineret a Biblio-
tecii Judeþene Alexandru ºi
Aristia Aman are ca temã
„Cântec, joc ºi bucurii”.
„Doamnele bibliotecare au
ales aceastã temã gândin-
du-se cã, dupã o perioadã
de evaluãri ºi testãri, copiii
din clasele I – a IV-a simt
nevoia de puþinã relaxare,
de teme mai puþin comple-
xe, mai lejere. Cât despre micuþii de la grãdiniþe, ei în orice moment se
bucurã sã asculte cântece vesele si ritmate ºi sã se joace. În plus,
pentru toþi se apropie 1 Iunie”, spun reprezentanþii bibliotecii. Oas-
peþii Ludotecii vor fi copii de la grãdiniþe ºi ºcoli clasele I – a IV-a din
Craiova, între care Colegiile Naþionale „Carol I”, „Fraþii Buzeºti” ºi
„Elena Cuza”, ªcolile Gimnaziale „Mihai Viteazul” ºi „Mircea Eliade”,
ªcoala Specialã „Sf. Vasile”, Grãdiniþele „Tudor Vladimirescu”, „Cã-
suþa cu poveºti”, „Ethos”, „Traian Demetrescu”, „Elena Farago”, „Sf.
Ana” din Craiova, ca ºi Liceul Teoretic „Adrian Pãunescu” din Bârca.

La Ludoteca „Aman”, copiii
se pregãtesc pentru 1 Iunie:
„Cântec, joc ºi bucurii”

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” în colaborare cu
ªcoala Gimnazialã „Ion Þu-
culescu” vor organiza luni,
27 mai, ora 16.30, în Sala
„Nicolae Romanescu”, lan-
sarea volumului de poezie
„Suflet de copil”, de Ana-
Maria Buzatu, evenimentul
urmând a fi moderat de prof.
Delia Drãgulin. Programul
va mai cuprinde scenetele
„Justiþie”, de I.L. Caragia-
le, ºi  „O zi în ºcoala suro-
rilor Grimm”, prezentatã de
elevi ai amintitei instituþii de
învãþãmânt, o expoziþie de
picturã cu lucrãri ale copii-
lor de la ªcolile Gimnaziale
„Ion Þuculescu” ºi „Nicolae Romanescu” (coordonator: prof. Cãtãlin
Ostroveanu), un moment muzical susþinut de elevii Colegiului Naþio-
nal „Carol I” (coordonator: prof. Olivia Dragomir) º.a.

Program artistic al elevilor ªcolii
Gimnaziale „Ion Þuculescu”
la Biblioteca Judeþeanã

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” prezintã as-
tãzi, 25 mai, de la ora 12.00, în sala Teatrului Liric „Elena
Teodorini”, spectacolul „Inimã de piatrã”, dupã bas-
mul „Inimã rece” de Wilhelm Hauff. Scenariul ºi regia îi

 „Inimã de piatrã” – o poveste
emoþionantã pentru micii spectatori

Moderatorul evenimentului va fi Valentin Florescu, directo-
rul Casei de Culturã din Filiaºi. Nelu Pochea este licenþiat în
Comunicare ºi Relaþii Publice, membru al Uniunii Epigramiºtilor
Români ºi al Societãþii Umoriºtilor Gorjeni, jurnalist, la cotidia-
nul Impact în Gorj, editorialist. Prefaþa cãrþii este realizatã de
scriitorul Ion Popescu- Brãdiceni: Plaja de exprimare  pe
înþelesul tuturor se bazeazã pe adresabilitatea nemediatã ºi
imediatã. Asumarea unui asemenea enorm risc se bizuie pe o
bogãþie «nonficþionalistã» fabuloasã, pe acumulãri stratificate
ºi netransfigurate estetic decât în micã mãsurã, tocmai cu
scopul de a-ºi þine aproape cititorul care – recunosc eu însumi
– e din ce în ce mai… leneº sau inapetent la literaturã, culturã,
artã etc. În acest sens, gãsesc necesarã o întreprindere
editorialã precum aceasta a lui Nelu Pochea”.

MARIN TURCITU

Casa de Culturã Filiaºi organizeazã luni 27 mai a.c., începând
cu orele 18.00, lansarea cãrþii „Rãzbunarea crinilor” de Nelu
Pochea. La eveniment sunt invitaþi: Margareta Vladu – bibliote-

car, prof. Gheorghe Burduºel – epigramist,  despre puterea
cuvântului în poezie ºi...mediere cu Lucian Grigorie- formator

mediatori- Centrul de mediere Craiova.

Lansare de carte la Casa
de Culturã din Filiaºi

 Miercuri, 29 mai, ora 11.00, la
Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, va avea
loc cea de-a patra dezbatere din
cadrul campaniei de cunoaºtere
a românilor de peste Dunãre,
intitulatã „Învaþã despre românii
din Serbia”. Proiectul se deru-
leazã pe parcursul unui an de
zile ºi prevede o serie de
cursuri, dezbateri, mese rotunde
ºi seminarii despre istoria,
geografia, cultura, tradiþia,
spiritualitatea ºi obiceiurile
românilor din Valea Timocului.

Sunt antrenaþi oficialitãþi din
România ºi Serbia, reprezentanþi
ai ministerelor de resort,
europarlamentari români,
profesori universitari, studenþi,
istorici ºi, nu în ultimul rând,
jurnaliºti, organizatorii fiind
Asociaþia Studenþilor Timoceni
în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, Consiliul Judeþean Dolj
ºi cotidianul regional “Cuvântul
Libertãþii”.  Tema pe care o vom

„Învaþã despre românii din Serbia”  alãturi„Învaþã despre românii din Serbia”  alãturi„Învaþã despre românii din Serbia”  alãturi„Învaþã despre românii din Serbia”  alãturi„Învaþã despre românii din Serbia”  alãturi
de reprezentanþi ai administraþiei publicede reprezentanþi ai administraþiei publicede reprezentanþi ai administraþiei publicede reprezentanþi ai administraþiei publicede reprezentanþi ai administraþiei publice

A patra dezbatere ...

aparþin lui Cristian Pepino, scenografia este realizatã de
Cristina Pepino, muzica este compusã de Dan Bãlan, iar
din distribuþie fac parte actorii Oana Stancu, Rodica
Prisãcaru, Mugur Prisãcaru, Iulia Cârstea, Ionica Do-
brescu, Daniel Mirea ºi Alis Ianoº.

 «Departe de înscenãrile clasicelor poveºti, de linia
previzibilã a spectacolelor pentru copii, „Inimã de piatrã”
se constituie în act artistic ºi estetic pur, lãsând specta-
torului dreptul de a alege ºi de a se recunoaºte în oglinda
faptelor ºi personajelor de pe scenã», nota, dupã premie-
ra din 22 octombrie 2011, teatrologul Adriana Teodores-
cu, în prezent manager al Teatrului „Colibri”.

 Subiectul – unul parcã desprins din lumea noastrã, a
pãmântenilor – îi va þine, cu siguranþã, cu sufletul la gurã
pe micii spectatori: «Un copil sãrac ºi bun, Peter Munk

(Oana Stancu), râvneºte la bogãþia ºi opulenþa patronu-
lui. Vrea sã fie bogat pentru, zice el, a-i ajuta pe ceilalþi.
Dar unul dintre prietenii sãi, la fel de sãraci, îl contrazice
înþelept: „Tu vrei sã fii bogat pentru tine, nu pentru noi...”.
Pânã aici nimic neobiºnuit, nimic nu anunþã povestea ce
stã sã-nceapã... Peter Munk devine bogat, foarte bogat,
cel mai bogat. Preþul însã, pentru cã toate au un preþ, este
renunþarea la inima sa caldã, vie, dar care nu-l apãrã de
sãrãcie ºi durere, în schimbul celei de piatrã, insensibilã
ºi aducãtoare de bogãþie».

MAGDA BRATU

dezbate va fi „Þinuta tradiþo-
nalã a românilor din Timoc ºi
din Banatul sârbesc”, asta
dupã ce lunile trecute s-a
discutat despre istoria
românilor din valea Timocu-
lui, localizarea acestora în
Serbia ºi despre obiceiurile ºi
tradþiile românilor din aceastã
zonã. Moderator acestei
dezbateri va fi tânãrul profe-
sor de Istorie, Sorin Fira,
originar din Valea Timocului.

La primele trei dezbateri au
fost prezenþi directorul Institu-
tului Eudoxiu Hurmuzachi din
Bucureºti, ministrul delegat
pentru Românii de Pretutindeni
- Cristian David; Horaþiu
Buzatu - consilier la ministerul
Culturii, europarlamentarii
Elena Bãsescu ºi Marian Jean
Marinescu ºi deputatul Eugen
Tomac - preºedintele Comisiei
pentru românii de pretutindeni
din cadrul Camerei Deputaþilor.
Invitaþi speciali la aceastã
dezbatere vor fi reprezentanþi ai

administraþiei publice locale
ºi centrale.

MARGA BULUGEAN
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Drone, Guantanamo, autorizarea fo-
losirii forþei, detenþia preventivã... La pa-
tru luni de la începutul celui de-al doilea
mandat al sãu, Barack Obama a anunþat

o restructurare radicalã a întregii arhitec-
turi a luptei împotriva terorismului pusã
în operã dupã atentatele din 11 septem-
brie 2001. Într-un discurs preluat de CNN

ºi nu numai, la Universitatea Naþionalã
de Apãrare din Washington, preºedin-
tele american a readus în actualitate pro-
misiunile preelectorale de a curma abu-
zurile enunþate de organizaþiile de apãra-
re a drepturilor omului. El a spus solemn:
SUA nu pot fi pe picior de rãzboi perpe-
tuu. Mãsurile excepþionale nu pot fi men-
þiune pe termen nelimitat. Efortul antite-
rorist trebuie sã continue, dar actualul
rãzboi trebuie sã se termine. Barack Oba-
ma a semnat în aceastã sãptãmânã o di-
rectivã -  „Orientarea politicã prezidenþia-
lã” – în care esenþialã este clasificarea,
dar ºi aceasta are un conþinut. Se vor-
beºte despre noi reguli de utilizare a dro-
nelor în afara teatrului oficial de rãzboi
(Afganistan). CIA se întoarce la misiu-
nea sa de culegere de informaþii. Toate
condiþiile lansãrii dronelor sunt delimita-
te. Iar acþiunile în afara Afganistanului
sunt supuse unor condiþii stricte: în caz
de ameninþare continuã ºi iminentã a
SUA ºi cvasicertitudinea cã nu vor exis-
ta victime civile. Casa Albã remarcã în
acelaºi timp cã loviturile dronelor au fã-
cut mai puþine victime civile decât utiliza-
rea tradiþionalã a armelor, precum în Iran,
ºi cã „punerea bocancilor pe teren” nu
este o garanþie pentru mai puþine victime
civile. „În calitate de comandant-ºef, eu
trebuie sã stopez aceste tragedii ºi sã
gãsesc alternative”, a spus Obama. Pre-
ºedintele a declarat deschisã o anumitã
formã de supraveghere. El a vorbit de o

instanþã specialã, precum tribunalul
FISA, pe interceptãri telefonice. Sau o
instituþie independentã. El vrea sã dis-
cute cu Congresul. „Congresul este in-
format cu privire la fiecare loviturã”, a
spus Obama. Rãspunzând cu forþã se-
natorului Rand Paul, care l-a acuzat de
uzurparea puterilor sale, Barack Obama
a spus cã „pentru memorie”, „n-ar fi con-
stituþional sã ucidã un american cu o dro-
nã, sau cu o rachetã, fãrã sã rãspundã
judiciar”. Obama a recunoscut cã lumea
s-a schimbat. Lumea occidentalã face faþã
acþiunilor de tip „Boston sau Benghazi
mai degrabã decât atentatelor din 11 sep-
tembrie 2001”. El a respins ideea de GWOT,
sigla onoarei epocii lui George Bush (rãz-
boiul global împotriva terorismului). El vrea
o definiþie mai restrânsã. SUA nu sunt în
rãzboi contra terorismului, ci împotriva unor
reþele limitate de persoane. Rãzboiul din
Afganistan s-a terminat. Al-Qaeda cen-
tralã nu este decât o umbrã. În anii urmã-
tori, fiecare grupã de vagabonzi care ia
eticheta Al-Qaeda nu va reprezenta o ame-
ninþare credibilã pentru SUA. Obama pare
mai hotãrât ca niciodatã sã închidã închi-
soarea, costisitoare ºi dezastruoasã pen-
tru imaginea SUA în lume, de la Guanta-
namo Bay. Rãmân 166 de deþinuþi în Guan-
tanamo, din care 86 sunt judecaþi. Obama
a cerut Pentagonului sã gãseascã un loc
pe teritoriul american unde sã fie organi-
zate comisii militare, tribunale speciale pen-
tru judecarea suspecþilor de terorism.

Obama a anunþat o schimbareObama a anunþat o schimbareObama a anunþat o schimbareObama a anunþat o schimbareObama a anunþat o schimbare
radicalã în lupta antiteroristãradicalã în lupta antiteroristãradicalã în lupta antiteroristãradicalã în lupta antiteroristãradicalã în lupta antiteroristã

Justiþia se va pronunþa la 5 iunie a.c. într-o
acþiune de încãlcare a vieþii private intentatã de
Valerie Trierweiler, partenera de viaþã a preºe-
dintelui francez, Francois Hollande, contra au-
torilor ºi editorului biografiei sale rebele, care
insereazã informaþii despre o relaþie veche cu
deputatul UMP Patrick Devedjian, a menþionat
ieri o sursã judiciarã. Decizia Tribunalului de
Mare Instanþã din Paris ar urma sã fie luatã luna

 Valerie Trierweiler contra detractorilor: Decizie amânatã pentru 5 iunie
viitoare. Valerie Trierweiler, care i-a atacat pe
autorii cãrþii, Alix Bouilhaguet (France 2) ºi Chris-
tophe Jakubyszyn, ce se ocupã de departamen-
tul politic de la TF1 – LCI, ºi pe Yves Derai,
directorul Editurii Moment, cere acestora 40.000
de euro daune, sumã care va fi donatã în sco-
puri caritabile, conform avocatului sãu. Ea i-a
atacat, de asemenea, pentru defãimare, dar aceas-
tã acþiune va fi luatã în considerare mai târziu,

din motive de procedurã. Lui Patrick Devedjian
i s-a cerut suma de 100.000 de euro pentru defãi-
mare. Valerie Trierweiler ºi Patrick Devedjian au
dat fiecare în judecatã revista „Punct de vede-
re” ºi pe Jakubyszyn, care a acordat un lung
interviu înainte de apariþia cãrþii. Hotãrârile sunt
aºteptate pe 5 iunie. Prima Doamnã a Franþei a
cerut 70.000 de euro daune interese ºi deputatu-
lui UMP 40.000 de euro.

În istoria Republicii islamice Iran,
ziua de 21 mai 2013 rãmâne ca o datã
importantã: este ziua în care un re-
gim dictatorial, ca altele, devine mo-
nolitic. Un singur clan vrea sã deþi-
nã toatã puterea. Este o veste rea,
mai ales pentru viitorul dosarului
nuclear. Una din multele instituþii
responsabile cu pregãtirea alegeri-
lor prezidenþiale din 14 iunie a.c.,
Consiliul Gardienilor Constituþiei a
trebuit sã selecþioneze 8 candidaþi,
dar din aproape 600 de solicitanþi.
Verdictul s-a dat marþi. Au fost eli-
minaþi singurii doi candidaþi care
puteau contesta linia Ghidului revo-
luþiei, ayatollahul Ali Khamenei
(foto). Cu excepþia surprizei de ultim
moment, totdeauna posibilã în Iran,
alegerea este blocatã. N-au rãmas în
listã decât persoane cunoscute pen-
tru supunerea lor totalã în faþa Ghi-
dului. Consiliul a eliminat candida-
tura unuia dintre pãrinþii revoluþiei
de la 1979, care a rãsturnat regimul
ºahului, fostul preºedinte Hashemi
Rafsandjani. Bogat, dispunând de
o reþea în toatã þara, acesta este
chintesenþa omului abil. A fost apro-
piat de Ghid, i-a cauþionat o campa-
nie de asasinate intelectuale demo-
crate, dar, de asemenea, în ultimii ani
a apãrut ca un opozant din interior.
„Reformatorii”, tot ceea ce în Iran
conteazã drept clasa urbanã, moder-
nã, educatã, o parte a militanþilor
Miºcãrii Verzi, s-au prãbuºit la pre-
cedentele alegeri prezidenþiale, din

2009. Un alt pretendent care a sfidat
Ghidul, Esfandiar Rahim Mashae,
braþul drept al preºedintelui Mah-
moud Ahmadinejad, s-a vãzut ºi el
eliminat de pe listã. În jocul savant
ºi complex al instituþiilor Republicii
islamice, preºedinþia a fost întot-
deauna o contraputere la cea a Ghi-
dului. Aceasta încarneazã autorita-
tea religioasã, care a monopolizat
decizia. Iranul este în mâinile unui
om ºi el este ayatollahul Ali Khame-
nei. El ºi clanul sãu, un grup format
din lideri religioºi ºi ºefi ai Gardieni-
lor Revoluþiei, braþul armat al regi-
mului, doresc sã aibã toate pârghii-
le de putere. Singura linie este cea a
Ghidului. Intransigenþa pe chestiu-
nea nuclearã – Teheranul accelerea-
zã programul sãu de centrifugare –
susþinerea Siriei lui Bashar al-Assad,
a Hezbollah-ului libanez ºi refuzul
unui dialog cu Occidentul sunt evi-
dente. Mare admirator al Coreei de
Nord, Ghidul a betonat poziþiile sale.
Dar el vrea sã schimbe rolul, sã se
punã în prima linie. Sã devinã rãs-
punzãtor pentru situaþia economicã
ºi strategicã a Iranului. Tot ce mer-
ge rãu se va imputa, într-o þarã care
se transformã în dictaturã persona-
lã. Reamintim numele candidaþilor rã-
maºi în cursã: Said Jalili (47 de ani),
necunoscut presei iraniene pânã în
2007, anul nominalizãrii sale în frun-
tea Înaltului Consiliu al Securitãþii
Naþionale; Ali Akbar Velayati, fost
consilier pentru afaceri internaþiona-

le dupã 1997 ºi ministru de Externe
din 1981 pânã în 1987, omul compro-
misului cu Occidentul; Golam Ali
Adel, fost ºef al parlamentului, candi-
datul cel mai strâns legat de Ali Kha-
menei, fiica sa fiind cãsãtoritã cu Mod-
jtaba Lhamenei, fiul Ghidului, diplo-
mat în fizicã ºi filosofie, în vârstã de
68 de ani; Mohammad Bagher Ghali-
baf, fost gardian al revoluþiei ºi fost
ºef al poliþiei naþionale, apoi primar al
Teheranului din 2005; Mohsen Reza-
ie, fost ºef al Gardienilor Revoluþiei
(1981-1997), a candidat la prezidenþia-

lele din 2005 ºi 2009; Hasan Rohani,
fost negociator cu Occidentul, a ocu-
pat mai multe funcþii în sânul armatei
ºi Consiliul Naþional de Apãrare, doc-
tor în drept la Universitatea Caledo-
nianã din Glasgow; Mohammad Reza-
Aref, a ocupat funcþia de vicepreºe-
dinte din 2001 pânã în 2005 ºi este
singurul candidat reformator; Saied
Mohammad Gharazi, mai puþin cu-
noscut între cei 8 candidaþi selecþio-
naþi de Consiliul Gardienilor Consti-
tuþiei, fost deputat ºi ministru al Pe-
trolului (1981-1985).

Iran: De la Republica islamicã la dictatura unui clan

Franþa: Drapelul þãrii,
în toate ºcolile

Senatorii francezi au votat
un amendament al guvernului
care prevede ca „deviza
Republicii ºi drapelul trico-
lor” sã fie arborate pe toate
ºcolile publice ºi private ºi
clãdirile de învãþãmânt.
Amendamentul mai precizeazã
ca Declaraþia drepturilor
omului ºi ale cetãþeanului din
26 august 1789 sã fie afiºatã
„de o manierã vizibilã” în
localurile ºcolare.

Procuroarea care a cerut
6 ani de închisoare pentru
Berlusconi a primit... gloanþe

O procuroare care a solici-
tat o pedeapsã de ºase ani de
închisoare pentru fostul
premier al Italiei, Silvio
Berlusconi, a primit mai multe
ameninþãri, printre care ºi o
scrisoare ce conþinea douã
gloanþe, a transmis biroul
acesteia. Ilda Boccassini a
mai solicitat ca Berlusconi sã
nu mai poatã candida pentru
funcþii publice în cadrul
procesului în care acesta este
acuzat cã a plãtit pentru
relaþii sexuale cu o dansatoare
în vârstã de 17 ani. Un
verdict în acest dosar este
aºteptat la 24 iunie, informea-
zã BBC News. „În ultimele
sãptãmâni a crescut numãrul
scrisorilor anonime care
conþineau ameninþãri serioase
împotriva lui Boccassini,
inclusiv o scrisoare, ieri, care
conþinea douã gloanþe”, a
declarat Edmondo Bruti
Liberati, procurorul oraºului
Milano. Acesta a mai adãugat
cã procuratura va continua sã
îºi îndeplineascã atribuþiile cu
„seninãtate neschimbatã”.

Peste 12.000 de locuinþe
au fost afectate de tornada
din Oklahoma

Tornada ucigaºã care a
fãcut ravagii prin suburbiile
sudice din Oklahoma City,
capitala statului american
Oklahoma, a afectat peste
12.000 de locuinþe, au anun-
þat autoritãþile locale. Estima-
rea numãrului de case avaria-
te sau distruse de tornada de
luni se bazeazã în parte pe
analiza unor fotografii
aeriene efectuate în acelaºi
loc înainte ºi dupã tornadã,
conform unor oficiali locali
citaþi de postul american de
televiziune ABC, preluat de
agenþia de presã Xinhua. De
asemenea, conform oficialilor,
se considerã cã în jur de
33.000 de persoane au fost
afectate. 24 de persoane au
murit ºi peste 200 au fost
rãnite dupã ce o tornadã
masivã a fãcut ravagii în
zona Moore, din sudul Okla-
homa City, devastând nume-
roase imobile.
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DISPOZIÞIA NR. 3269
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 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 or-
dinarã în data de 30.05.2013, ora 10.00. în  Sala Mare a Primãriei Municipiului
Craiova.

    ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale municipiu-
lui Craiova, pe anul 2012.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale Regiei
Autonome de Transport Craiova.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale S.C. Ter-
mo Craiova S.R.L.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale S.C. Pieþe
ºi Târguri Craiova S.R.L.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale S.C. Salu-
britate Craiova S.R.L.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea constituirii ASOCIAÞIEI „CRAIOVA
CAPITALA CULTURALÃ EUROPEANÃ 2021”.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii municipiul Craiova cu S.C.
Compania Artisticã Mix Music Show S.R.L., în vederea organizãrii evenimentului „Mix
Music Evo”, în zilele de 15 ºi 16 iunie 2013.

12. Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a
susþine ºi a vota în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã
Oltenia, introducerea în strategia de tarifare a tarifului de captare ºi transport apa po-
tabilã produsã ºi transportatã, respectiv livratã în alt sistem, în vederea redistribuirii
pentru întreaga arie de delegare a serviciului public de alimentare cu apã ºi canalizare.

13. Proiect de hotãrâre privind mandatarea drei. Peþa Eliza sã voteze în Adunarea
Generalã a Acþionarilor a S.C. Compania de Apã Oltenia S.A., ordinea de zi a ºedinþei
din data de 30.05.2013.

14. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.14/2012 referitoare la desemnarea reprezentantului (supleantului)
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generalã a Acþionarilor a S.C.
Compania de Apã Oltenia S.A..

15. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2013.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Spi-
talului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2013.

17. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.180/2013 referitoare la aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pentru anul 2013.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.247/2012 referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor
publice, pentru anul 2013.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului concursului de proiecte de
management organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase” Craiova.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.12/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare ºi
Funcþionare al Cãminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraþie
ale spitalelor clinice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbãrii denumirii strãzii Deva din mu-

nicipiul Craiova, în strada Adrian Pãunescu.
23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului

Craiova.
24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de în-

chiriere având ca obiect locuinþe proprietatea municipiului Craiova sau aflate în admi-
nistrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind încheierea contractelor de închiriere, având ca ob-
iect terenuri aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt ampla-
sate construcþii provizorii, cu destinaþia de garaje.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închi-
riere, având ca obiect chioºcuri care aparþin domeniului public al municipiului Craiova,
situate în Parcul Tineretului.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea concesionãrii cãtre S.C. Coreal Com
S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui Novac, nr.66.

28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea concesionãrii cãtre S.C. Capitol A.G.
S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui Novac, nr.66.

29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii contractelor de concesiune având
ca obiect spaþii cu destinaþia de activitãþi conexe actului medical, situate în municipiul
Craiova, b-dul Oltenia, nr.41.

30. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare cãtre Teatrul de Copii ºi Tine-
ret „Colibri” Craiova, a bunului „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere
Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureºti, nr.56.

31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã, cãtre
Compania Naþionalã de Investiþii „C.N.I.” S.A., a terenului situat în municipiul Craio-
va, bd.ªtirbei Vodã, nr.34, în vederea executãrii obiectivului de investiþii „Modernizare
Complex Sportiv Craiova”.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii inventarului bunurilor din do-
meniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Ad-
ministrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului privat al municipiului Craiova.

34. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului public al municipiului Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., având
ca obiect concesionarea bunurilor care aparþin domeniului public ºi privat al municipiu-
lui Craiova.

36. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care aparþin domeniului
privat al municipiului Craiova, în vederea cultivãrii de legume ºi zarzavat.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.74/2013 referitoare la preluarea din domeniul public al statului ºi administra-
rea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova ºi
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor locuinþe.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere
având ca obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craio-
va, pe care sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale,
producþie ºi prestãri servicii.

39. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor utilizate de cãtre S.C. Compania
de Apã „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare
cu apã ºi de canalizare.

40. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitãþile servi-
ciului de salubrizare.

41. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
construirea unei spãlãtorii auto, unei construcþii, cu regim de înãlþime P+1, cu destinaþia
de birou, bar ºi salã de aºteptare ºi realizarea unei copertine în incintã, în municipiul
Craiova, b-dul Tineretului, nr.16 B.

42. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la con-
struirea unui ansamblu rezidenþial–locuinþe colective, funcþiuni complementare ºi do-
tãri-servicii, cu regim de înãlþime P+1-2, maxim P+12-15, parc comercial, cu regim
de înãlþime P+1-2, zonã agrement, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.9
A, B, C.

43. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                Emisã azi  24.05.2013

                PRIMAR,                                     SECRETAR,

    Lia Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!
Popa&Asociaþii Insolvenþã IPURL cu sediul
în Craiova str.Popa Sapca, bl.Popa Sapca,
sc.B3, Ap.45, în calitate de lichidator judi-
ciar al SC CALEDA COM SRL, organizeazã
licitaþie cu strigare pentru vânzarea unor
bunuri mobile de natura mijloacelor fixe si
obiectelor de inventar situate la sediul li-
chidatorului judiciar în data de 25.05.2013
orele 16. Lista bunurilor supuse vânzãrii
prin licitaþie, caietul de sarcini si raportul
de evaluare  se gãsesc  la sediul lichidato-
rului judiciar. Preþul de pornire al licitaþiei
este cel din raportul de evaluare diminuat
cu 30%. Cuantumul garanþiei de participa-
re este de 10% din preþul de pornire a lici-
taþiei. La licitaþie pot participa persoane fi-
zice sau juridice în condiþiile legii. Infor-
maþii suplimentare pot fi solicitate la tele-
fon: 0726402987, fax 0351411854, e-mail:
popa.asociatii@gmail.com.
I.I. DASCÃLUL FLAVIUS anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul AMPLASARE STAÞIE PREPARARE
BETON prpous a fi amplasat în comuna
Malu Mare. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la seidiul APM Dolj
strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la seiul Malu
Mare în zilele de L-V, între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj strada Petru Rareº, nr. 1.
S.C. INDEPENDENÞA S.A. cu sediul în stra-
da Henry Ford, nr. 11A, revocã Adunarea
Generalã a Acþionarilor în data de
27.05.2013, ora 16.00 la sediul social.
Asociaþia GAL “Colinele Olteniei” organi-
zeazã în data de 25.06.2013 ,ora 10.00, con-
curs pentru ocuparea posturilor vacante de
responsabil tehnic ºi monitorizare ( 4 posturi
). Dosarele de concurs se vor depune  pâna
cel târziu 21.06.2013, orele 16.00, la sediul
GAL “Colinele Olteniei”, Comuna Coþofenii
din Dos, str. Nicu Iovipale, Nr. 170, Jud. Dolj.
Relaþtii suplimentare se pot obþine la nu-
mãrul de telefon  0760678480.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului dolj organizeazã con-
curs (examen) la sediul instituþiei din Cra-
iova, str. Nicolae titulescu, nr. 22, jud. Dolj,
în data de 09.07.2013, ora 10.00 proba scri-
sã, ºi în data de 11.07.2013, ora 14.00, in-
terviul, pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi temporar vacante: 1 post referat
tr. II ºi 1 post ispector specialitate gr. III.
Dosarele de concurs se primesc pânã la
data de 07.06.2013, ora 16,00 la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Uma-
ne, Organizare – camera 3.Informaþii su-
plimentare se pot obþine la sediul institu-
þiei – camera 3 sau la telefon 0251/407.009.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administra-

þia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 29.05.2013, ora 14,oo la sediul
consiliului judeþean.

       ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele

Brâncoveneºti” Dãbuleni, pe anul 2013.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie

Leamna, pe anul 2013.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului activitãþii autofinanþate al Centrului Judeþean de Resurse ºi

Asistenþã Educaþionalã, pe anul 2013 ºi estimãrile pe anii 2014 – 2016.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al unitãþii de asistenþã medi-

co-socialã Bechet, pe anul 2013.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actului adiþional la Protocolul de cooperare între Consiliul Judeþean

Dolj ºi Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului ”Catedrala Ortodoxã – Sfântul
Ioan Botezãtorul” – Craioviþa Nouã, Craiova, pe anul 2013.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2013.
7. Proiect de hotãrâre privind suspendarea raportului de serviciu din funcþia de director general al D.G.A.S.P.C.

Dolj.
8. Proiect de hotãrâre privind numirea temporarã în funcþia de director general al D.G.A.S.P.C. Dolj.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al aparatului de specialitate al Consiliului

Judeþean Dolj.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Camera Agricolã Dolj.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului de

organizare ºi funcþionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
12. Proiect de hotãrâre privind constituirea comisiei de evaluare finalã a managementului Muzeului de Artã Cra-

iova ºi a managementului Muzeului Olteniei Craiova.
13. Proiect de hotãrâre privind constituirea comisiei de evaluare finalã a managementului Centrului Judeþean pen-

tru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi a managementului ªcolii Populare de Arte ºi Meserii
”Cornetti”.

14. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea unui imobil.
15. Proiect de hotãrâre privind cesiunea unui contract de concesiune.
16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosinþã gratuitã a unui imobil situat în oraºul

Segarcea.
17. Proiect de hotãrâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeþean Dolj în consiliul de administraþie al

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.
18. Proiect de hotãrâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeþean Dolj ºi a unui membru supleant în

consiliul de administraþie al Spitalului Clinic Cãi Ferate Craiova.
19. Proiect de hotãrâre privind revocarea unui împuternicit al judeþului Dolj la S.C. P.L.D.P DOLJ S.A.
20. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A.
21. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
22. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj în adunarea generalã a acþionarilor S.C.

Compania de Apã ”Oltenia” S.A. sã voteze ordinea de zi în adunarea generalã ordinarã a acþionarilor din 30.05.2013.
23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ”Documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea propunerilor de pro-

iecte privind acordarea de finanþãri nerambursabile din fondurile bugetului judeþului Dolj alocate pentru activitãþi
nonprofit”.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii Teasc pentru activitãþile de evidenþã a
persoanelor.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii Brãdeºti pentru activitãþile de evidenþã a
persoanelor.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii prevederilor Hotãrârii Consiliului Judeþean Dolj nr. 129/
26.05.2011 referitoare la perioada de valabilitate a ”Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeþean de persoane prin curse regulate”.

27. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþei de traseu pentru cursa regulatã specialã efectuatã de operatorul
S.C. MARIN C&Y COM S.R.L. Craiova, pe traseul Coºoveni – Craiova.

28. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,

Secretariat.

                     NR. 176                                                 Emisã astãzi, 24.05.2013

                              Contrasemneazã,
     P R E ª E D I N T E,           SECRETAR,

             ION PRIOTEASA                                  GHEORGHE BARBÃRASÃ
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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

CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj, pro-
gram 8-16. Telefon:
0751/911.417.
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de ma-
teriale de construcþii, caut
loc de muncã în aceste
domenii. Telefon: 0351/
802.028.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Angajãm cu contract
de muncã muncitori
necalificaþi pentru sor-
tare deºeuri reciclabile.
Telefon: 0752/627.702;
0760/74.14.18.
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 aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.

Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 2/4, Craiova
central. Telefon: 0351/
429.144.
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
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, îmbunã-
tãþiri, zona 1 Mai, 60.000
euro, negociabil. Telefon:
0766/656.248.
Vând apartament 3 ca-
mere, Filiaºi, mobilat.
Telefon: 0762/243.539.

Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.
Vând apartament 3 ca-
mere, Slatina, zona ACR,
parter, cu toate dotãrile,
preþ negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lân-
gã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere cu
puþ american ºi 4000
mp, pomi, în Livezi, com.
Podari. Telefon: 0251/
522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon: 0768/
710.866.
Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie soli-
dã, zonã centralã, Agro-
nomie, 6 camere, 2 bãi,
bucãtãrie, teren 462 m2,
garaj. Telefon: 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 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.
Teren zona Tribunal
Judeþean, strada Ian-
cu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 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 teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea,
preþ negociabil. Telefon:
0351/809.765.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele învecinate sau vând.
Telefon: 0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând 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. Tere-
nurile fiind la stradã beto-
natã având toate facilitãþi-
le preþ convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922; 0744/
220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

CONSILIUL LOCAL LEU
JUDETUL DOLJ

                                                    CONVOCARE

In temeiul art 39 alin 1din Legea 215/2001 republicata Consiliul Lo-
cal al comunei Leu este convocat in data de 31.05.2013  ora 17 la sediul
CONSILIULUI  LOCAL LEU in sedinta ordinara pentru luna mai

         1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Leu
         2.Proiect de hotarare privind concesionarea Baltii mici Leu
        3.Proiect de hotarare privind parteneriatul cu Judetul Dolj si alte co-

mune in vederea inaintarii spre finantare a proiectului „Sistem Informatic
Integrat privind Gospodãriile ºi Exploataþiile Agricole din judeþul Dolj”

         4.Diverse

PROIECTUL ORDINEI DE ZI:
     1.Alecu Viorica Madalina _____________________
     2.Bidireac Mariana __________________________
     3.Bircu Costel ______________________________
     4.Bitu Constantin ____________________________
     5.Dinca Toma ______________________________
     6.Eliescu Puiu Marcu ________________________
     7.Iliuta Aurel _______________________________
     8.Mendea Marin ____________________________
     9.Nedea Marius _____________________________
     10.Patru Emil ________________________________
     11.Onea Andrei ______________________________
     12.Vasile –Botofei Auras ______________________
     13.Vladucu Ion ______________________________

PRIMAR
Cristescu Iulian

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,
înmatriculat 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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând/închiriez construcþie
cu spaþii separate 500 mp
cu teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/152.832.

Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
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 aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.

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. Telefon: 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
medicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
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 jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoa-
re portocaliu, preþ foarte
bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider cla-
sa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.

Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale
pentru suspensii dublurã
la Mercedes 190D, de
epocã. Telefon: 0251/
598.518.
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balan-
þã Berkel, cuier pom, apa-
rat telefon-fax. Telefon:
0746/660.001.
Vând set 16 piese pentru
gãtit etajat, economic, ra-
pid, fãrã ulei. Cadou nun-
tã deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând grâu, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg. Te-
lefon: 0760/191.641.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax volan
cu pedaliere ºi contact cu
cheie Dacia 1310 nou,
arzãtor încãlzire la gaze
sau butelie, arzãtoare
gaze sobã, reductor tub
oxigen. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. 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),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu þea-
vã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3 canate lemn,
uºã apartament din
lemn. Telefon: 0251/
410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

sâmbãtã, 25 mai 2013

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

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

Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigi-
der. 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 grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
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, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
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
camere parter- etaj 2 cu
balcon. Telefon: 0760/
548.459.

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

CASE
Cumpãr casã modestã
cu gaze ºi curte în Con-
stanþa – ICIL. Telefon:
0351/429.144.
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 mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

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 comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces 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
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã
termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

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

MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, nefumã-
tor, neconsumator de bãu-
turi alcoolice, caut doamnã
serioasã, fãrã obligaþii, apro-
piatã de vârstã. Telefon:
0740/895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
Promoþia 1960 a Liceului
din Pleniþa se reîntâlneºte
în ziua de 08 iunie 2013.
Relaþii la Virginica Motoi
(Burghel), telefoane:
0724/143.910, 0770/
480.237.
Pensionar singur caut fami-
lie pentru întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut carnet A.D.R. cer-
tificat atestat profesional
pe numele GALBENU
ILIE. Se declarã nul.
Pierdut titlu de proprietate
nr. 254/59082. Anexa 2B
poziþia 15 pe numele IO-
NESCU NICOLAE comu-
na ªimnicu de Sus, sat
Izvor, str. Craiovei, nr. 106.
Se declarã nul.
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.

DECESE
Familia profund îndu-
reratã anunþã trecerea
în nefiinþã soþului ºi ta-
tãlui Lt. Col. în rezervã,
POPA GHEORGHE din

Calafat. În veci nu–l
vom uita! Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniº-
te ºi pace!
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A 37-A (PENULTIMA)

Duminicã, ora 21:00: Getafe – Rayo, Valencia – Granada, Osasuna –
Sevilla, Sociedad – Real M., Malaga – Deportivo, Espanyol – Barcelona,
Valladolid – Celta, Atletico – Mallorca, Betis – Zaragoza, Bilbao – Levante.

1. Barcelona 94 11. Espanyol 44
2. Real M. 81 12. Bilbao 44
3. Atletico 72 13. Valladolid 43
4. Sociedad 62 14. Levante 42
5. Valencia 62 15. Granada 39
6. Malaga 54 16. Osasuna 36
7. Betis 52 17. Deportivo 35
8. Rayo 49 18. Zaragoza 34
9. Sevilla 47 19. Mallorca 32
10. Getafe 47 20. Celta 31
Locurile 1-4: Liga Campionilor / Locul 5-7: Liga Europa (dat fiind fap-

tul cã finala Cupei a adus faþã în faþã pe Real ºi Atletico, ambele calificate
în Champions League, ºi locul 7 a devenit calificabil) / Locurile 18-20
retrogradeazã.

LIGUE 1 – ETAPA A 38-A (ULTIMA)

Duminicã, ora 22:00: Ajaccio – Nice, Lorient – Paris SG, Bordeaux –
Evian, Lille – St’Etienne, Marseille – Reims, Lyon – Rennes, Bastia – Sochaux,
Brest – Nancy, Toulouse – Montpellier, Valenciennes – Troyes.

1. Paris SG 80 11. Rennes 46
2. Marseille 70 12. Bastia 46
3. Lyon 64 13. Valenc. 45
4. St’Etienne 62 14. Reims 42
5. Lille 61 15. Evian 40
6. Nice 61 16. Ajaccio 40
7. Lorient 53 17. Sochaux 40
8. Montpellier 52 18. Troyes 37
9. Bordeaux 52 19. Nancy 35
10. Toulouse 48 20. Brest 29
Locurile 1-3: Liga Campionilor (ultimul în preliminarii) / Locul 4 plus

St’Etienne (câºtigãtoarea Cupei Ligii) ºi Evian sau Bordeaux (finalistele
Cupei Franþei): Liga Europa (dacã St’ Etienne terminã ca acum, pe
patru, calificabil pentru L.E. devine ºi locul 5. În schimb, dacã „verzii”
încheie  pe 3, învinsa lor din finala Cupei Ligii, Rennes, va merge în L.E.)
/ Locurile 18-20 retrogradeazã.

Sâmbãtã

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, finala (Londra):

Borussia Dortmund – Bayern Munchen / 3:00 – FOT-
BAL – Camp. Braziliei: Corinthians – Botafogo.

Digi Sport 2
12:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Principatului

Monaco: sesiune de antrenamente / 13:00 – FOTBAL –
Liga a II-a: ASC Corona Braºov – FC Argeº / 15:00 –
FORMULA 1 – Marele Premiu al Principatului Monaco:
calificãri, stabilirea grilei de start / 16:30 – TENIS (F) –
Turneul de la Bruxelles (Belgia): finala / 19:00 – GP2 –
Monte Carlo: cursa 2 / 20:00 – ATLETISM – Diamond
League New York (SUA) / 0:30 – FOTBAL – Camp. Bra-
ziliei: Vitoria – Internacional.

Digi Sport 3
17:00 – RUGBY – Camp. Angliei: Leicester Tigers –

Northampton Saints / 19:00 – BASCHET (M) – Finala
Ligii Naþionale (meci 3, se joacã cel mai bun din 7): CSU
Ploieºti – BC Mureº (scor 1-1).

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, finala (Londra):

Borussia Dortmund – Bayern Munchen.
Dolce Sport 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Botoºani – CS Oto-

peni / 13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Alro Slatina – SCM
Rm. Vâlcea.

GSP TV
19:00 – KICKBOX K1 – Campionatul Naþional / 2:05

– FOTBAL – Camp. SUA: DC United – Portland Timbers.
Sport.ro
21:30 – BOX – Meci pentru titlurile IBF ºi WBA: Carl

Froch – Mikkel Kessler.
TVR 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Farul Constanþa – FC

Brãila / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, finala (Lon-
dra): Borussia Dortmund – Bayern Munchen.

Eurosport
12:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a 20-a.
Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: St. Kilda FC – West-

• Trecut de pe bancã în lojã, dupã ce a înfiinþat Viitorul Constanþa,
Gicã Hagi ar putea reveni în antrenorat. .Elazigspor, formaþie care s-a clasat
pe locul 13 în ultimul sezon al campionatului Turciei, este interesatã de
serviciile sale, a scris, ieri, presa din Þara Semilunei. Echipa a rãmas fãrã
antrenor dupã demisia lui Yýlmaz Vural, iar pe lângã Hagi se mai gãsesc
Christoph Daum, Mesut Bakkal, Nurullah Saglam ºi Osman Ozkoylu.

“Regele” a mai antrenat în Turcia în trei rânduri, în 2003-2004 pe Bur-
saspor, în 2004-2005 pe Galatasaray ºi în 2010-2011 din nou pe Galata.

• Conform presei italiene, venirea lui Walter Mazzari (fost la Napoli)
pe banca Interului ar putea însemna sfârºitului aventurii lui Cristi Chivu în
capitala Lombardiei. ªi nu numai românul este vizat! “Cassano va pleca mai
mult ca sigur [...] ºi se ridicã ºi problema lui Alvarez, inadecvat din punct de
vedere tactic la stilul de joc impus de Mazzari. În ceea ce priveºte veteranii:
în mare risc de a spune adio sunt Dejan Stankovici ºi Cristian Chivu”, a
notat fantagazzetta.it. De cealalatã parte, sursa citatã a scris cã printre
þintele lui Mazzarri se aflã elveþianul Valon Behrami, alãturi de care tehnicia-
nul de 51 de ani a lucrat pânã acum la Napoli, dar ºi belgianul Radja
Nainggolan, mijlocaº la Cagliari.

• Nici n-a plecat de la Real ºi e gata sã se rãzbune! Jurnaliºtii de la
cotidianul madrilen AS au notat, ieri, cã internaþionalul spaniol Isco, de la
Malaga, reprezintã principala þintã a lui Jose Mourinho la Chelsea (n.r. nu i-
a preluat încã pe londonezi), anunþând un veritabil “rãzboi” între portughez
ºi gruparea “blanco” pentru transferul mijlocaºului de 21 de ani.

“Galacticii” au demarat deja tratativele pentru Isco, însã Mourinho este
pregãtit sã achite clauza de reziliere a contractului, în valoare de 35 de
milioane de euro, pentru a se asigura cã jucãtorul Malagãi va juca pe
“Stamford Bridge” în viitorul sezon.

În cursã pentru jucãtor se aflã ºi Manchester City.

• Formaþiile lui Bogdan Lobonþ ºi ªtefan Radu, AS Roma ºi Lazio se
vor întâlni, duminicã searã (ora 19:00, Digi 2), în ultimul act al Cupei Italiei.
Pe lângã trofeu, miza meciului dintre cele douã mari rivale romane este ºi
prezenþa în Liga Europa, niciuna dintre ele nereuºind asta din campionat,
unde au încheiat pe 6, respectiv 7.

AS Roma ºi Lazio nu s-au mai ciocnit niciodatã cu trofeul pe masã. Roma
are cele mai multe finale de Cupã disputate dintre toate echipele din
“Cizmã” – 17, reuºind sã se impunã în 9 ocazii, ultima oarã în 2008. De
cealaltã parte, Lazio a fost angrenatã pânã acum în 7 finale, cucerind trofeul
de 5 ori, cel mai recent în 2009.

• Gibraltarul, teritoriu britanic de 6,8 kilometri pãtraþi din sudul
Spaniei, cu o populaþie de circa 30.000 de locuitori, a devenit membru UEFA
cu drepturi depline, astfel cã echipele sale vor putea evolua în competiþiile
europene, informeazã marca.com.

La 1 octombrie 2012, UEFA acceptase Gibraltarul ca membru provizoriu al
forului.

Fondatã în 1895, Federaþia de Fotbal din Gibraltar nu a dorit niciodatã sã
se alãture federaþiei spaniole ºi de mai mulþi ani se luptã pentru a fi afiliatã la
FIFA ºi UEFA, astfel încât sã poatã participa la competiþii internaþionale.
Forul din Gibraltar a devenit al 54-lea afiliat la UEFA.

ern Bulldogs / 13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dus-
seldorf (Germania): finala / 15:00 – CICLISM (Belgia):
etapa a patra.

Duminicã

Digi Sport 1
15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Principatului

Monaco / 17:00 – FOTBAL – Liga I: „U” Cluj – Petrolul
/ 19:00 – FOTBAL – Liga I: CS Severin – Steaua / 21:30
– FOTBAL – Liga I: Astra – CFR Cluj.

Digi Sport 2
10:45 – CURSE DE MAªINI – Supercupa Porsche

(Monte Carlo) / 17:00 – BASCHET (M) – Finala Ligii Na-
þionale (meci 4, se joacã cel mai bun din 7): CSU Ploieºti –
BC Mureº / 19:00 – FOTBAL – Cupa Italiei, finala: AS
Roma – Lazio / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Ajaccio
– Nice ºi Lille – St’Etienne (transmisii alternative).

Digi Sport 3
21:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Valencia – Grana-

da ºi Sociedad – Real Madrid (transmisii alternative).
Dolce Sport 1
18:00 – FOTBAL – Camp. Ucrainei: ªahtior – Meta-

lurg Doneþk / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Lille –
St’Etienne.

Dolce Sport 2
18:15 – FOTBAL – Camp. Greciei: PAOK Salonic –

Asterasw Tripolis / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Ajaccio – Nice.

GSP TV
12:30 – FOTBAL – Camp. Rusiei: Kuban – Anji / 14:30

– BILIARD – Cupa Campionilor.
Eurosport
10:45 – CURSE DE MAªINI – Supercupa Porsche

(Monte Carlo) / 11:45 – TENIS – Turneul de la Roland
Garros (Paris): ziua întâi / 16:00 – CICLISM – Turul Ita-
liei: etapa a 21-a / 18:30 – TENIS – Turneul de la Roland
Garros (Paris): ziua întâi.

Eurosport 2
12:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros (Paris):

ziua întâi.

Al doilea turneu de Mare Slem al
anului, Roland Garros, debuteazã,
mâine la prânz, ieri având loc trage-
rea la sorþi a meciurilor de pe tablou-
rile principale. Astfel, singurul nos-
tru reprezentat în competiþia mas-
culinã de simplu, Victor Hãnescu
(nr. 55 ATP), va evolua contra aus-
tralianului Bernard Tomic, tenismen
clasat patru poziþii mai jos în ierar-
hia mondialã. Cei doi s-au mai întâl-
nit o singurã datã pânã acum, în acest
an la Dubai, unde Hãnescu a câºti-
gat dupã abandonul lui Tomic, la
scorul de 3-2 în primul set.

Cât priveºte întrecerea la feminin,
avem nu mai puþin de cinci repre-
zentante.

Cel mai bine clasatã dintre român-
ce, Sorana Cîrstea, a 26-a favoritã,
 va juca în runda inauguralã cu Kiki
Bertens, din Olanda (56 WTA). Cele

Sorþii au fost buni!

Reprezentanþii României     au aflat cu cine
se vor bate în primul tur de la Roland Garros
Sorana Cîrstea ºi  Monica Niculescu se pot întâlni în runda secundã

douã sportive se vor afla la prima
întâlnire directã. Dacã se va impune
în faþa olandezei, Sorana o poate în-
tâlni în turul secund pe Monica Ni-
culescu, locul 49 mondial, care va
debuta la turneul de Mare ªlem de la
Paris împotriva suedezei Johanna
Larsson (65 WTA). Niculescu con-
duce cu 2-0 la întâlniri directe. Am-
bele victorii dateazã însã tocmai din
2005, fiind obþinute pe zgurã la douã
turnee de micã importanþã, în Egipt.

Simona Halep (44 WTA), recent
semifinalistã la Roma, o va înfrunta
pe Carla Suarez Navarro (Spania),
ocupanta locului 20 în lume. Cele
douã s-au ciocnit pânã acum de
cinci ori, iar scorul este favorabil ju-
cãtoarei iberice, care conduce cu
scorul general de 3-2 (Halep a pier-
dut ambele meciuri jucate pânã acum
pe zgurã).

Tot o adversarã din Spania va avea
ºi Irina-Camelia Begu (53 WTA).
Este vorba despre Silvia-Soler Espi-
nosa (84 WTA), jucãtoare care a câº-
tigat trei din cele patru meciuri di-
recte, ultima datã în acest an, în op-
timile turneului de la Acapulco.

Finalmente, Alexandra Cadanþu
(90 WTA) va evolua în primul tur
contra unei jucãtoare venite din cali-
ficãri (decisã dupã închiderea ediþiei).

TSG 1899 Hoffenheim a în-
vins cu 3-1, joi searã, pe te-
ren propriu, pe FC Kaiserslau-
tern, în manºa tur a barajului
ce asigurã un loc în Bundesli-
ga. Pentru gazde, clasate pe
locul 16 în recent încheiata
ediþie a primei ligi germane, au
marcat Roberto Firmino (11,
29) ºi Sven Schipplock (67),
în timp ce reuºita formaþiei ce

Hoffenheim, ºanse mari  sã continue
în Bundesliga

a încheiat pe treapta a treia în
„Zweite” a venit din partea lui
Mohammadou Idrissou (58).
Returul este programat luni
searã.

Echipele ce au promovat di-
rect în Bundesliga sunt Hert-
ha Berlin ºi Eintracht Braun-
schweig, ele luându-le locul
retrogradatelor Fortuna Dus-
seldorf ºi Greuther Furth.

ªTIRI

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiin-
þa “U” Craiova organizeazã zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii nãscuþi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivã de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncã.

Relaþii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 ºi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Cãlin
Viorel (2000)

Germania a ajuns din nou în vâr-
ful fotbalului mondial. S-au ridicat
în stilul propriu. Mai întâi prinj in-
frastructurã, cu stadioane upgrada-
te, de ultimã generaþie, care au atras
suporterii ºi sponsorii. De altfel,
dupã ce Munchen a organizat fina-
la Champions League de anul tre-
cut, Berlinul a cãpãtat-o pe cea din
2015. De acum un an, nemþii ºi-au
asigurat 4 locuri în Champions Lea-
gue. Acolo unde Bayern a jucat
douã finale în ultimii 3 ani, ambele
pierdute. Acum Liga nu le mai sca-
pã nemþilor, fiindcã lângã bavarezi
a apãrut un alt club cu ºtaif de cam-
pioanã. Douã titluri în Bundesliga
au cãlit Dortmundul pentru fazele
superioare ale Champions League.
Echipa salvatã acum câþiva ani de
faliment ºi cu o mânã întinsã de Ba-
yern vine sã-i conteste supremaþia
europeanã. Borussia ºi Bayern au
înlocuit finala galactico-extrateres-
trã pe care întregul mapamond o
preconiza mãcar pentru un sezon.
Barcelona ºi Real Madrid ºi-au con-
sumat rivalitatea însã pe plan intern,
lãsând Champions League fãrã un
„Clasico” în ultimul act. Nemþii in-
vadeazã din nou Albionul, dar de
aceastã datã pentru un spectacol
care se anunþã grandios. Bayern e
favoritã detaºatã, dupã un titlu ad-
judecat practic de anul trecut, într-
un campionat în care a pierdut un
singur joc, cu Leverkusen. Pe  altã
parte, Dortmund a cedat doar o datã
în Champions League, chiar în ul-

BundesLiga Campioni lorBundesLiga Campioni lorBundesLiga Campioni lorBundesLiga Campioni lorBundesLiga Campioni lor
Borussia Dortmund ºi Bayern Munchen disputã o finalã nemþeascã

de Champions League, în seara aceasta, pe Wembley
timul meci disputat, pe „Bernabeu”.
O loviturã a fost datã deja de bava-
rezi, care ºi-au acontat vedeta riva-
lei. Mario Gotze este al campioa-
nei, care-ºi primeneºte lotul deja tic-
sit de staruri pentru întâmpinarea
lui Guardiola. Gotze nu-ºi va înfrun-
ta viitoarea echipã, fiind acciden-
tat, „dar nici în finala Cupei Ger-
maniei din 2012 Mario nu a jucat”
se încurajeazã Weidenfeller, amin-
tind de acel 5-2 neverosimil în fa-
voarea „galben-negrilor”. De la Ba-
yern vor lipsi Badstuber ºi Kroos,
dar chiar ºi aºa absenþele nu pot fi
puse în balanþã ca importanþã. Sta-
tistica va conta prea puþin în seara
aceasta, ambiþia ºi inspiraþia pri-
mând. Bayern are totuºi avantajul
experienþei superioare, ale celor
douã finale disputate, însã Dort-
mund este printre puþinele echipe
care ºtie cum sã batã colosul din
Munchen. Bayern a câºtigat trofeul
de 4 ori, în 1974, 1975, 1976 ºi
2001, în timp ce Dortmund s-a în-
coronat o singurã datã, în 1997,
dupã o finalã cu Juventus Torino.

Lewandowski,
atuul lui Dortmund
Dispunerea pe teren este simi-

larã, în 4-2-3-1. Luaþi pe posturi,
oamenii lui Heynckes sunt superi-
ori. Neuer este probabil cel mai bun
portar din lume, Weidenfeller este
doar veteranul Borussiei. Liniile
defensive sunt sensibil egale, fiind

greu de gãsit hibele sau punctele
slabe. De altfel, Bayern a primit
doar 18 goluri în Bundesliga. În
faþa apãrãrii sunt puºi adevãraþi
maratoniºti, care aleargã fãrã pro-
bleme peste 12 kilometri pe meci.
Javi Martinez ºi Bender au profil
defensiv, Schweinsteiger ºi Gun-
dogan au calitãþi care le dau dezle-
gare spre poarta adversã. Liniile din
spatele vârfului asigurã spectaco-
lul, reprezintã forþa celor douã
echipe, dar de acolo lui Klopp îi va
lipsi mult Gotze. Trioul Kuba-
Reus-Mario putea oricând sã con-
cureze cu Ribery, Muller, Robben
sau Kroos. Grosskreutz este azi
intrusul. Un jucãtor mai degrabã
de sacrificiu, un fan al lui Dort-
mund care ºi-a împlinit visul de a
da totul pentru clubul favorit, dar
limitat în ofensivã. Pentru poziþia
de vârf, Bayern are trei variante
aproximativ egale ca valoare, Man-
dzukic, Gomez ºi Pizarro, deºi pro-
babil nici unul nu este la nivelul lui
Lewandowski, pe care, de altfel,
îl ºi vizeazã conducerea bavarezi-
lor pentru un transfer. Bãncile de
rezervã nu se pot compara. Heyn-
ckes are soluþii pe orice post, în
timp ce Klopp ar putea fi în postu-
ra lui Rafa Benitez, care ºi-a adju-
decat recent Europa League doar
cu „unsprezecele” de start.  Com-
petiþie a cãrei câºtigãtoare va avea
asiguratã prezenþa în Champiosn
League din sezonul viitor.

COSMIN STAICU

Prometeu Craiova – Dunãrea Calafat (stadion:
„Electroputere”, astãzi, ora 11; V. Flueran – A. Mar-
cu, B. Sfârloagã; Ciry Mayer)

CSO Filiaºi – AS Podari (Filiaºi, astãzi, ora 11, E.
Constantinescu – C. Nicola, C. Mihai; V. Drãgan).

Borussia: Weidenfeller –
Piszczek, Hummels, Subotic,
Schmelzer – Gundogan, S.
Bender - Blaszczykowski,
Reus, Grosskreutz - Lewan-
dowski.

Antrenor: Jurgen Klopp.
Rezerve: Langerak –

Schieber, Leitner, Santana,
Sahin, Kehl, Bittencourt. Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).

Bayern: Neuer – Lahm,
Boateng, Dante, Alaba –
Schweinsteiger, Javi Martinez
– Robben, Muller, Ribery –
Mandzukic.

Antrenor: Jupp Heynckes.
Rezerve: Starke – Rafinha,

Van Buyten, Luis Gustavo,
Shaqiri, Pizarro, Gomez.

În urmã cu 13 ani, Liga Cam-
pionilor intra într-o nouã erã. Po-
sibilitatea ca ºi cluburile vicecam-
pioane naþionale, dar ºi ocupantele
locurilor 3 ºi 4, de a participa în
aceastã competiþie, i-au schimbat
faþa ºi posibilitatea ca douã echipe
din aceeaºi þarã sã concureze pen-
tru supremaþie europeanã, nu doar
pentru titlul naþional, a devenit o
realitate. Finala C1 din 2000 a ilus-
trat acest lucru cu prezenþa echi-
pelor iberice Real ºi Valencia în ul-
timul act al competiþiei. Sã mai
amintim ºi de Barca, eliminatã în

Când Real Madrid câºtiga o finalã de C1 spaniolã
semifinale, unde fuseserã prezen-
te 3 echipe spaniole. Real în 2000
era mai puþin seninã decât Bayern
în momentul de faþã. Sosirea lui
Nicolas Anelka în capitala Spaniei
în debutul sezonului, transfer cos-
tisitor, a perturbat vestiarul. Sta-
tutul sãu de superstar a intrat în
conflict cu liderii „Casei Albe”
Hierro ºi Raul, încât a fost repede
contestat. Dar Anelka s-a dovedit
decisiv în semifinala cu Bayern
Munchen, marcând atât în tur, cât
ºi în retur. Valencia, antrenatã de
argentinainul Hector Cuper, cuprin-

dea jucãtori necunoscuþi (Mendie-
ta, Farinos, Angulo, Kily Gonza-
les, Gerard) administrase un  4-1
Barcelonei în semifinale. Dar lipsa
ei de experienþã s-a fãcut resimþi-
tã în finalã. Real Madrid, cu Vi-
cente del Bosque la cârma tehni-
cã, s-a impus fãrã dificultate. A
deschis scorul prin Morientes
(39), l-a majorat McManaman
(67), iar Raul, zece minute mai
târziu, dupã o cursã de neuitat de
50 de metri, a stabilit scorul final.
Practic, madrilenii n-au lãsat nici
o ºansã adversarilor.

Liga a IV-a, etapa a 4-a a play-off-ului

Borussia Dortmund - Bayern Munchen
Astãzi, ora 21.45, Londra, stadion: „Wembley” (Digisport 1, TVR 1, Dolcesport 1)

MIRCEA CANÞÃR

Clasament
1. Calafat 9 5 1 3 14-7 16
2. AS Podari 9 4 3 2 12-10 15
3. Filiaºi 9 3 2 4 10-14 11
4. Prometeu 9 2 2 5 12-17 8
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Steaua 32 23 6 3 69-28 75
Pandurii 32 18 5 9 55-42 59
Astra 32 17 7 8 60-33 58
Petrolul 32 15 13 4 55-31 58
Dinamo 32 15 8 9 45-37 53
Vaslui 32 14 10 8 47-34 52
FC Braºov 33 14 9 10 50-47 51
CFR Cluj 32 11 12 9 50-35 45
Rapid 32 12 9 11 32-34 45
Mediaº 32 12 8 12 40-44 44
Oþelul 32 11 10 11 38-40 43
„U” Cluj 32 10 8 14 36-48 38
Viitorul 32 7 12 13 39-51 33
Ceahlãul 32 8 7 17 40-57 31
Concordia 32 6 12 14 26-47 30
Severin 32 6 10 16 31-43 28
Iaºi 32 7 5 20 30-47 26
Bistriþa 33 3 9 21 20-66 18

LIGA I
Etapa a 33-a

FC Braºov – Gloria Bistriþa 4-0
Au marcat: Enceanu 1, 15, Buga 56, Machado 79.
Meciurile FC Vaslui – Oþelul, Dinamo – Viitorul ºi Gaz Metan – Rapid

s-au jucat asearã.
Duminicã

„U” Cluj – Petrolul – ora 17 (Digisport 1)
CS Severin – Steaua – ora 19 (Digisport 1)
Astra Giurgiu – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni
Concordia – Pandurii – ora 19.30 (Dolcesport 1)
Ceahlãul – CSMS Iaºi – ora 20.30 (Digisport 1)


