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- Ce om e şi Popescu ăsta, de
ziua nevestei n-a fost în stare să-i
dea o floare, dar amantei i-a luat
o maşină de mărţişor.
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Moment solemn de „Zilele Craiovei”:

Într-o atmosferă solemnă, autorităţile lo-
cale şi judeţene le-au urat, ieri, craiovenilor
„La mulţi ani!” de ziua lor, pentru prima dată
la început de vară. Şedinţa Consiliului Local
Municipal Craiova a fost un prilej bun şi pen-
tru un alt moment special: conferirea titlului
de cetăţean de onoare Majestăţii Sale Regele
Mihai I al României. Principele Nicolae a fost
cel care le-a mulţumit craiovenilor pentru
acest gest frumos de preţuire a bunicului său.
În cadrul galei, autorităţile au premiat olim-
picii care au reprezentat Bănia la diverse con-
cursuri, dar şi pe profesorii care s-au ocupat
de pregătirea acestora.

Olguţa Vasilescu a oferit titlul de
cetăţean de onoare Regelui Mihai

Un mandat de
excepţie pentru
judecătorul CCR
Ion Predescu

Joi, 30 mai, într-o atmosferă dis-
tinsă, cu invitaţi de marcă, la Curtea
Constituţională a României a avut loc
ceremonia de încheiere a mandatelor
pentru trei judecători: Ion Predescu,
Acsinte Gaspar şi Aspazia Cojocaru.
Noii judecători CCR – Daniel Morar,
Mona Pivniceru şi Valer Dorneanu –
îşi vor prelua mandatul începând cu
data de 10 iunie. Înnoirea Curţii cu o
treime din numărul judecătorilor are
loc din trei în trei ani, potrivit art. 142
alin. (5) din Constituţie şi art. 5 alin.
(3) din legea organică a CCR.

„Trafic Rutier la
Frontiera Albastră” –
a zecea misiune în
comun cu poliţişti
sârbi şi bulgari
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1 lirã sterlinã..........................5,1296.......................51296

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiesâmbãtã, 1 iunie - max: 23°C - min: 11°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,3737........33737
1 g AUR (preþ în lei).......152,9066.....1529066

Cursul pieþei valutare din 1 iunie 2013-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 SRL
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1229/06.08.2012; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 30516403
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Preºedintele Traian Bãsescu a semnat de-
cretul de promulgare a legii pentru modificarea
Statutului cadrelor militare, care prevede cã
militarii pot fi menþinuþi în activitate dupã îm-

plinirea vârstei de pensionare, pânã la 60 de
ani, cu aprobarea conducerii instituþiei, în func-
þie de nevoile de încadrare. Informaþia este cu-
prinsã într-un comunicat al Administraþiei Pre-

zidenþiale. Curtea Constitu-
þionalã a decis, în 22 mai,
cu unanimitate de voturi, cã
sunt constituþionale modi-
ficãrile la Legea nr.80/1995
privind statutul cadrelor
militare, aduse dupã ce ac-
tul normativ a fost trimis de
preºedinte pentru reexami-
nare, respingând astfel se-
sizarea PDL. Senatorii PDL
au atacat  în april ie,  la
Curte, modificãrile la Legea
privind statutul cadrelor
militare adoptate în ºedin-
þa Senatului din 9 aprilie.
Potrivit democrat-liberali-
lor, legea adoptatã ar fi de-
pãºit cadrul cererii de re-
examinare formulatã de

ºeful statului ºi dezbãtutã în cele douã Camere
ale Parlamentului. Senatorii au adoptat proiec-
tul cu 103 voturi „pentru”, 28 „împotrivã” ºi 3
abþineri. Conform unui amendament propus de
Comisia pentru apãrare ºi însuºit de senatori,
prevederile proiectului de lege se vor aplica în
exclusivitate MApN ºi structurilor militarizate
ale MAI. Potrivit proiectului, pensionarea ca-
drelor MApN ºi MAI se va face gradual - ge-
neralii cu o stea se vor pensiona la vârsta de 56
de ani, cei cu douã stele la 57 de ani, cei cu trei
stele la 58, iar generalii cu patru stele la 59 de
ani. Prelungirea perioadei pânã la 60 de ani se
poate face potrivit deciziilor luate de comisiile
de selecþie care funcþioneazã în instituþiile mi-
litare, iar propunerea de pensionare sau nu a
acestora va fi obligatorie pentru ministrul Apã-
rãrii. Preºedintele Comisiei de apãrare a Sena-
tului, Corneliu Dobriþoiu, a menþionat, în tim-
pul dezbaterilor, cã serviciile speciale precum
STS, SPP sau SRI vor funcþiona în baza Legii
80, care prevede pensionarea la 60 de ani, iar
prelungirile se vor face în funcþie de ierarhia
care subordoneazã acele instituþii.
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1 iunie la Palatul Victoria
Toþi copiii sunt invitaþi de 1 Iunie,

în intervalul orar 10.00-12.00, în
curtea Palatului Victoria, pentru a
participa la concursul de desene pe
asfalt, la o întâlnire cu personaje de
poveste, la plimbãri cu bicicleta, lecþii
de baschet ºi badminton, anunþã
Guvernul. De asemenea, copiii
prezenþi vor putea sã scrie pe un
panou mesaje ºi idei despre ce cred cã
ar trebui sã facã Guvernul pentru ei.
Cele mai frumoase desene ºi cele mai
bune idei vor fi premiate, se aratã într-
un comunicat al Executivului. La ora
12.30, 50 de elevi merituoºi din
ºcolile bucureºtene vor forma
„Guvernul copiilor”, în prezenþa
premierului Victor Ponta, a ministru-
lui Educaþiei, a ministrului delegat
pentru Învãþãmânt Superior, precum
ºi a altor membri ai Cabinetului.
Bãsescu va intra în Fundaþia
„Miºcarea Popularã”,
nu ºi în partid

Consilierul prezidenþial Cristian
Hriþuc, membru fondator al Funda-
þiei „Miºcarea Popularã”, a afirmat
cã, dupã terminarea mandatului de
preºedinte, Traian Bãsescu va fi
membru al fundaþiei, dar nu se va
înscrie ºi în partidul care se va
înfiinþa pornind de la aceastã
fundaþie. Prezent, joi searã, la
Ploieºti, unde a participat la
lansarea filialei Prahova a Funda-
þiei „Miºcarea Popularã”, consilie-
rul prezidenþial a afirmat, într-o
conferinþã de presã, cã „noi nu vom
intra în acel partid, nu vom ocupa
funcþii, nu vom fi în conflict de
interese ºi tot ce înseamnã emulaþie
în jurul acelui partid va veni de la
personalitatea Traian Bãsescu ºi de
la personalitãþile mult mai mici ale
noastre. (…) În momentul în care-ºi
va încheia mandatul, Traian Bãsescu
se va întoarce în fundaþie ºi cred cã
Traian Bãsescu va putea sã fie un
gardian real al apãrãrii valorilor
fundaþiei” a spus Hriþuc.

Curtea de Apel Galaþi a decis
suspendarea hotãrârii din 26 fe-
bruarie, de revocare a judecãtoa-
rei Alina Ghica din funcþia de
membru ales al Consiliului Supe-
rior al Magistraturii (CSM), pânã
la pronunþarea unei decizii defi-
nitive în cazul cererii de anulare a
actului atacat. Decizia nu este
însã definitivã, putând fi atacatã
cu recurs la Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie (ÎCCJ). Tot joi, in-
stanþa supremã a constatat cã
Alina Ghica a renunþat la judeca-
rea cererii privind strãmutarea
dosarului de la Curtea de Apel
Galaþi. În 21 mai, ÎCCJ a hotãrât

Decizia de revocare a judecãtoarei
Alina Ghica din CSM, suspendatã

Lucrãtorii din Compania Naþionalã
de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România (CNADNR) anunþã declan-
ºarea unei greve japoneze, începând
de luni, reclamând o intenþie de redu-
cere a salariilor, ce ar fi fost anunþatã
de conducerea companiei, informea-
zã Confederaþia Sindicalã „Cartel
Alfa”, din care face parte Sindicatul
Naþional Profesional al
Drumarilor din România
(care reprezintã interese-
le a peste 1.700 de sala-
riaþi din CNADNR). „Sa-
lariaþii Companiei Naþio-
nale de Autostrãzi ºi Dru-
muri au fost, de-a lungul
timpului, solidari cu bu-
getul statului. Fondul de
salarii alocat la nivelul
companiei a scãzut, pro-
centual, de la 22,24% în
2008, la 9,49% în 2013. În
prezent, veniturile salariale a circa 60%
dintre angajaþii CNADNR sunt sub
1.000 de lei lunar, ceea ce are conse-
cinþe sociale ºi economice foarte gra-
ve. Deºi muncesc, marea majoritate a
salariaþilor din CNADNR este într-o
situaþie disperatã. Aceºtia sunt în im-
posibilitatea de a-ºi întreþine copiii la
ºcoalã, rata abandonului ºcolar fiind
în creºtere, s-a redus accesul la asis-
tenþa medicalã, angajatului fiindu-i im-
posibil sã mai beneficieze de servicii
medicale, mulþi dintre salariaþi ºi-au
pierdut bunurile personale pentru cã
nu pot achita ratele la bãnci, impozite-
le ºi taxele, valoarea acestora depã-

Angajaþii CNADNR intrã în grevã
japonezã de luni

Uniunea Naþionalã pentru Progresul României (UNPR) exclude, pentru mo-
ment, posibilitatea fuziunii prin absorbþie cu PSD, a declarat ieri, pentru Agerpres,
vicepreºedintele UNPR, senatorul ªerban Mihãilescu. Potrivit acestuia, UNPR se
va manifesta, în continuare, ca partid de sine stãtãtor, care va face politicã alãturi
de PSD în cadrul Alianþei de Centru Stânga (ACS). „Rãmânem fermi în alianþa pe
care o avem cu PSD, sub forma ACS. Am rãmas strâns legaþi de principiile politicii
de stânga, mai ales într-o perioadã în care criza nici mãcar nu dã semne sã se
liniºteascã. Vom acþiona în continuare ca un partid de sprijin pentru PSD ºi USL”,
a afirmat ªerban Mihãilescu. El este de pãrere cã „o fuziune nu ar ajuta nici PSD,
nici UNPR”, deoarece „PSD este un partid prea mare, care nu are vreun avantaj
deosebit dacã se uneºte cu noi, iar ca UNPR funcþionãm mult mai bine ca un partid
de ajutor de centru stânga dacã rãmânem separaþi de PSD”.

ºind veniturile angajaþilor”, se aratã
într-un comunicat remis agenþiei Me-
diafax. „O altã problemã este aceea a
împãrþirii CNADNR în douã structu-
ri: o Agenþie de Autostrãzi pentru di-
rectori, unde salariile ºi beneficiile
sunt la nivel european, ºi o structurã
de întreþinere, pentru lucrãtori, cu sa-
larii sub 1.000 de lei lunar. Pentru a

atrage atenþia asupra abuzurilor la care
sunt supuºi, lucrãtorii din CNADNR
vor începe o serie de proteste, prima
acþiune începând de luni, 3 iunie, prin
grevã japonezã”, se mai aratã în co-
municat. „Reducerea salariilor anga-
jaþilor CNADNR SA va afecta doar
personalul TESA, cu procentul mediu
de 15% generat de reducerea fondu-
lui de salarii în anul 2013. Personalul
muncitor nu va fi afectat de aceastã
reducere, prin negocierea Contractu-
lui Colectiv de Muncã pe anul 2013
convenindu-se o creºtere cu 5% a
salariilor acestora”, a replicat, într-un
comunicat, CNADNR.

cã nu este competentã sã judece
dosarul în care Alina Ghica a con-
testat hotãrârea CSM ºi a trimis
cauza la Secþia de contencios ad-
ministrativ ºi fiscal din cadrul
Curþii de Apel Braºov, decizia fi-
ind irevocabilã. În 26 februarie,
Cristi Vasilicã Danileþ, judecãtor
la Tribunalul Cluj, ºi Alina Ghica,
judecãtor  la  Curtea  de Apel
Bucureºti, au fost revocaþi din
CSM, ca urmare a voturilor expri-
mate în acest sens în adunãrile ge-
nerale ale judecãtorilor. Cei doi
magistraþi au contestat deciziile
de revocare la Curtea de Apel Bu-
cureºti, solicitând anularea lor.

UNPR exclude posibilitatea fuziunii cu PSD

Premierul Serbiei, Ivica Dacic
(foto), a declarat ieri cã înþelege
foarte bine „presiunile” care se
fac asupra României pentru
poziþia principialã pe care
aceasta o are în problema
Kosovo ºi a subliniat faptul cã
Guvernul de la Belgrad doreºte
rezolvarea problemei ºi gãsirea
unor soluþii acceptabile. „Stabili-
tatea acestei regiuni este foarte

Premierul sârb: Înþeleg foarte bine
presiunile care se fac asupra

României  pentru problema Kosovo
importantã pentru întreaga
Europã ºi, de aceea, eu înþeleg
foarte bine presiunile ºi situaþia
în care se aflã România pentru
poziþia sa principialã în ceea ce
priveºte problema Kosovo. Fiþi
convinºi cã Serbia doreºte ca
problema Kosovo sã se rezolve
cât mai rapid ºi sã se gãseascã
soluþii acceptabile pentru ambele
pãrþi, ºi ca toþi, împreunã, sã ne

întoarcem cãtre viitor”, a
spus Ivica Dacic la finalul
întrevederii cu omologul
sãu român, Victor Ponta, la
Palatul Victoria. În urmã cu
o lunã, Parlamentul Euro-
pean a adoptat o rezoluþie
prin care îndeamnã statele
membre UE care nu au
recunoscut independenþa
Kosovo, printre care se
numãrã ºi România, sã facã
acest lucru cât mai curând.
Ca urmare a acestei decizii,
premierul Victor Ponta a
declarat atunci cã România
trebuie sã meargã alãturi
de familia europeanã în
cazul Kosovo.
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Manifestarea a fost deschisă cu
intonarea Imului României, urmat
apoi de cel al Casei Regale, în in-
terpretarea Coralei Academice a Fi-
larmonicii „Oltenia”. În faţa unei
săli arhipline, invitaţii de onoare au
adresat apoi mesaje de felicitare
autorităţilor şi tuturor craiovenilor
cu ocazia „Zilelor” munic ipiului,
marcând şi faptul că este pentru
prima dată când această sărbătoa-
re se desfăşoară în preajma zilei
de 1 Iunie, atunci când a fost ates-
tată documentar Cetatea Banilor.
Primul care a fost invitat să ia cu-
vântul a fost ÎPS Irineu, Mitropo-
litul Olteniei, care a oferit binecu-
vântarea sa pentru această ediţie.
„Bucuria este sentimentul cel mai
de preţ al omului. Omul se bucură
atunci când sufletul său este liniş-
tit, când este împăcat cu sine şi
cu ceilalţi. Sărbătoarea de astăzi
înnobilează toată urbea noastră, pe
toţi oamenii de aici şi putem spune
că întreaga cetate este cuprinsă de
sărbătoare şi trăieşte ca un orga-
nism viu aceste elemente ale vieţii
cotidiene. Ne bucurăm că avem
posibilitatea să ne aducem aminte
de cei care au fost înaintea noas-
tră şi ne-au lăsat aceste urme ne-
muritoare ale existenţei noas tre.
Cuvântul meu are şi menirea de a
binecuvânta această sărbătoare.
Dumnezeu să binecuvânteze, aşa-
dar, sărbătoarea noastră şi să dea

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Moment solemn de „Zilele Craiovei”:
Olguţa Vasilescu

a oferit titlul de cetăţean
de onoare Regelui Mihai

Într-o atmosferă solemnă, autorităţile locale şi
judeţene le-au urat, ieri, craiovenilor „La mulţi ani!”
de ziua lor, pentru prima dată la început de vară.
Şedinţa Consiliului Local Municipal Craiova a fost
un prilej bun şi pentru un alt moment special: con-
ferirea titlului de cetăţean de onoare Majestăţii Sale

Regele Mihai I al României. Principele Nicolae a
fost cel care le-a mulţumit craiovenilor pentru acest
gest frumos de preţuire a bunicului său. În cadrul
galei, autorităţile au premiat olimpicii care au re-
prezentat Bănia la diverse concursuri, dar şi pe pro-
fesorii care s-au ocupat de pregătirea acestora.

celor care au contribuit la realiza-
rea ei multă sănătate şi împliniri”.
Ion Prioteasa: „O carte de vizită
pentru Craiova culturală”

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, a scos în evi-
denţă vocaţia europeană a Craiovei,
în perspectiva candidaturii oraşului
pentru titlul de capitală culturală eu-
ropeană. „Sunt onorat să particip
alături de distinşii oaspeţi şi invitaţi
ai Primăriei Craiova, personalităţi
marcante ale vieţii culturale şi aca-
demice, la şedinţa solemnă a Consi-
liului Municipal, ocazionată de unul
dintre cele mai importante evenimen-
te ale comunităţii şi urbei noastre: cea
de-a XVII-a ediţie a Zilelor Craio-
vei. Timp de o săptămână, Craiova
îmbracă straie de sărbătoare; o săr-
bătoare plină de speranţe şi semnifi-

caţii care reuşeşte să pună în evi-
denţă vocaţia europeană pe care o
are capitala Olteniei. Vreau să felicit
municipalitatea, pe doamna primar
Lia Olguţa Vasilescu şi pe toţi cei care
au contribuit la organizarea acestor
manifestări, pentru că au reuşit din
nou să ofere publicului iubitor de
frumos un eveniment important,
care va deveni, cu certitudine, o carte
de vizită pentru Craiova culturală.
În numele Consiliului Judeţean
Dolj, doresc să transmit tuturor
craiovenilor cele mai sincere urări
de sănătate, prosperitate, realizări
profesionale, precum şi un căldu-
ros «La mulţi ani!», iar Primăriei
Craiova şi Consiliului Local suc-
ces în realizarea tuturor proiecte-
lor pe care şi le-au propus!”, a afir-
mat preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa.

Primarul Craiovei: „Îmi face
o deosebită plăcere să
conferim titlul Majestăţii Sale”

Conferirea titlului de cetăţean de
onoare Majestăţii Sale Regele Mi-
hai I al României a reprezentat un
moment aparte în cadrul ceremo-
niei. Primarul Lia Olguţa Vasilescu
a fost cea care a înmânat placheta
Principelui Nicolae, care l-a repre-
zentat la manifestare pe bunicul
său: „Astăzi se împlinesc 538 de
la prima atestare documentară a
Craiovei. La 27 mai au început Zi-
lele oraşului de anul acesta, data
când s-a înfăptuit prima unire a Ţă-
rilor Române, iar Zilele «Mihai Vi-
teazul» pe c are le-am sărbătorit
anul acesta au fost în perioada în
care Mihai Viteazul a cucerit Mol-
dova. Prima unire a început, aşa-
dar de la Craiova şi a fost legată
de Mihai Viteazul, iar a doua unire
este legată de Regele Mihai. De
aceea, îmi face o deosebită plăce-
re astăzi să conferim titlul de cetă-
ţean de onoare al municipiului Cra-
iova Majestăţii Sale Regele Mihai
I, în semn de recunoştină pentru
complexa sa personalitate, pentru
eforturile întreprinse de-a lungul
timpului de a menţine România li-
beră”, a spus primarul Craiovei.
„Sunt mişcat să văd dragostea
şi aprecierea pe care ţara i-o
poartă bunicului meu”

Istoricul Adrian Cioroianu a cre-
ionat un portret al Regelui Mihai I,
trecând în revistă toate momentele
importante în mijlocul cărora s-a
aflat. „Regele Mihai este unul din-
tre cei mai străluciţi ambasadori ai
României, rolul jucat de dânsul fi-
ind unul de o deosebită valoare. A
demonstrat şi celor mai sceptici că

România şi românii sunt în stare de
sacrificii. Conferirea titlului de ce-
tăţean de onoare vine să complete-
ze această recunoştinţă a unei ca-
riere excepţionale. În istoria Româ-
niei, are rezervat un loc de cinste”,
a subliniat Adrian Cioroianu. Pri-
mind titlul, Principele Nicolae le-a
mărturisit craiovenilor că este emo-
ţionat şi impresionat de gestul pe
care l-au făcut pentru bunicul său.
„Sunt onorat să mă aflu aici repre-
zentând pe bunicul meu, regele
Mihai I al României. Este prima dată
când îl reprezint pe Majestatea Sa la
un asemenea eveniment şi sunt miş-
cat să văd dragostea şi aprecierea
pe care ţara i-o poartă. Craiova a
fost şi rămâne centrul cultural, eco-
nomic şi politic al Olteniei şi unul din
oraşele universitare de tradiţie din
România, capitala revoluţiei paşop-
tiste şi sediul al operaţiunilor militare
ale Armatei I Române în Războiul
de Independenţă ce a traversat se-
cole de istorie, devenind astăzi un
oraş prosper, gospodărit cu energie,
înţelepciune şi pricepere de oamenii
acestor locuri. În numele bunicului
meu, Regele Mihai, vă adresez cal-
de mulţumiri pentru acordarea titlu-
lui de cetăţean de onoare al Craiovei
şi vă felicit pentru tot ce s-a înfăp-
tuit în oraşul dumneavoastră”.

***
Un alt punct pe ordinea de zi a

şedinţei solemne a fost şi premie-
rea elevilor merituoşi, cu rezultate
excepţionale la olimpiadele şi con-
cursurile naţionale şi internaţiona-
le. Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
anunţat că, la această ediţie, numă-
rul celor premiaţi s-a dublat, la fel
şi suma de bani pe care aceştia au
primit-o. În total, au fost felicitaţi
şi recompensaţi cu câte 1.000 de
lei, un număr de 58 de elevi, alături
de profesorii lor.
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Procurorii Secþiei de urmãrire pe-
nalã din cadrul Parchetului de pe lân-
gã Curtea de Apel Craiova au anunþat
cã au solicitat judecãtorilor Tribuna-
lului Gorj arestarea preventivã a in-
culpaþilor Florin Claudiu Mînea Flo-
rin Claudiu, Dragoº Ionescu, Mihai
Dorin Bãlan ºi Bogdan Alexandru Drã-
goi, cu toþii fiind acuzaþi de comiterea
infracþiunilor de omor deosebit de
grav, tâlhãrie, distrugere ºi profanare
de morminte. Joi seara, în jurul orei
23.00, instanþa a admis propunerea
procurorilor ºi a dispus arestarea pre-
ventivã a inculpaþilor Mînea, Ionescu
ºi Bãlan, pe o perioadã de 29 zile, cu
începere de la 30 mai 2013 pânã la 27
iunie 2013 ºi pentru inculpatul Drãgoi
pe o perioadã de 19 zile, cu începere
de la 30 mai 2013 pânã la 17 iunie 2013.

Povestea uciderii lui Ion Ulãreanu,
de 28 de ani, din Filiaºi ºi a Ilenei Ga-
briela Dumitrana, de 19 ani, din Tur-
ceni, este una terifiantã, având în ve-

dere cruzimea cu care au acþionat au-
torii, care ºi-au premeditat fapta. Cel
mai probabil, criminalii au crezut cã Ion

Ulãreanu avea la el etnobotanice sau
o sumã mai mare de bani, însã nu au
gãsit decât 300 de lei, dupã cum au

stabilit poliþiºtii ºi procurorii în urma
anchetei. Astfel, din referatul cu pro-
punerea de arestare preventivã, a re-
zultat cã, în noaptea de 27 spre 28 mai
a.c., cei patru inculpaþi, dupã o înþele-
gere prealabilã, au atras victimele la
intrare în localitatea Rîpa, judeþul Gorj,
la podul peste Motru, unde le-au bã-
tut cu bestialitate.

«Bãlan Mihai Dorin ºi Ionescu
Dragoº le-au aplicat lovituri cu o che-
ie fixã ºi piciorul de la un scaun, victi-
mei Ulãreanu Ion, iar învinuitul Mî-
nea Florin Claudiu i-a aplicat lovituri
victimei Dumitrana Gabriela Ileana cu
o cheie francezã. În urma loviturilor
primite, Ulãreanu Ion a decedat. Ulte-
rior, învinuiþii au urcat cadavrul victi-
mei Ulãreanu Ion în autoturismul aces-
tuia din urmã, marca Hunday Coupe,
înmatriculat în Bulgaria cu nr. BH -
5769 - BT, iar pe victima Dumitrana
Gabriela Ileana au aºezat-o în portba-

gajul aceluiaºi autoturism ºi s-au de-
plasat, în punctul numit „la lacuri”, de
pe raza satului Meriº, comuna Broº-
teni, judeþul Mehedinþi», au comuni-
cat reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova.

Odatã ajunºi în Meriº, criminalii
au constatat cã Ileana Gabriela Du-
mitrana nu murise, aºa cã au lovit-o
din nou, pânã când fata a decedat.
Au sustras suma de 300 de lei, o ca-
merã video ºi un pachet de þigãri,
dupã care au incendiat autoturismul
în care se aflau cadavrele. Marþi di-
mineaþa, un localnic care plecase la
pescuit a descoperit maºina complet
arsã ºi a sunat pe 112 anunþând ma-
cabra descoperire, bãrbatul explicând
cã în interior se observau resturile
unui cadavru. Dacã ar fi reuºit sã arun-
ce maºina în lac, aºa cum plãnuiserã,
criminalii ar fi putut scãpa, însã acum
au ajuns dupã gratii.

Cei patru tineri din judeþul Gorj care i-au ucis
cu bestialitate ºi apoi le-au dat foc lui Ion Ulãrea-
nu, din Filiaºi, ºi Ilenei Gabriela Dumitrana, din
Turceni, au fost arestaþi preventiv. Mandatele au
fost emise joi seara, târziu, de Tribunalul Gorj, la
propunerea procurorilor, trei dintre criminali fi-
ind arestaþi pe 29 de zile, iar cel de-al patrulea,
care este minor, pe o perioadã de 19 zile. În urma
anchetei s-a stabilit cã cei patru i-au atras pe Ion

ºi pe Gabriela în localitate Rîpa, judeþul Gorj, unde
i-au luat la bãtaie în momentul când cei doi au co-
borât din maºinã, lovindu-i repetat cu o cheie fixã,
o cheie francezã ºi un picior de scaun, pânã i-au
lãsat laþi. I-au „cules” de pe jos, i-au pus în maºi-
na lui Ion Ulãreanu ºi i-au dus pânã în localitatea
Meriº, unde au dat foc autoturismului. Toate as-
tea pentru 300 de lei, o camerã video ºi un pachet
de þigãri, cât au luat de la victime.

Uciºi ºi incendiaþi pentru... 300 de lei

Sfârºit tragic pentru Ion ºi Gabriela:

În baza programului comun stabilit de
IPJ Dolj, Direcþia Regionalã de Poliþie
Zajecar, Direcþia Regionalã de Poliþie Vratsa
ºi Direcþia Regionalã de Poliþie Vidin,
delegaþii formate din poliþiºti sârbi ºi
bulgari au fost prezente, ieri, în municipiul
Calafat pentru a participa la o nouã acþiune
în cadrul proiectului “Trafic Rutier la
Frontiera Albastrã”, cea de-a zecea de
acest gen, organizatã de Serviciul Poliþiei
Rutiere al IPJ Dolj. Din delegaþii au fãcut
parte câte doi poliþiºti rutieri din judeþele
Vidin ºi Vratsa – Bulgaria ºi judeþul Zajecar
– Serbia, sosiþi cu maºinile pe care le au în
dotare. Oaspeþii au fost primiþi la sediul
Poliþiei Municipiului Calafat, unde a avut
loc o ºedinþã de instruire condusã de

comisar-ºef Marius Stamin, ºeful Biroului
Drumuri Naþionale ºi Europene din cadrul
Serviciului Rutier Dolj, fiind prezentate
obiectivele acþiunii ºi locurile unde vor fi
amplasate filtrele rutiere.

Echipajele formate din poliþiºti români,
sârbi ºi bulgari au acþionat pe DN 56 A
Maglavit – Drobeta-Turnu Severin ºi pe
bretelele de acces în municipiul Calafat.
Oamenii legii au verificat documentele
conducãtorilor auto ºi cele de însoþire a
mãrfurilor, respectarea timpilor de mers ºi
de staþionare, starea tehnicã a autovehicu-
lelor din trafic, respectarea regimului legal
de vitezã ºi portul centurii de siguranþã.
Poliþiºtii bulgari ºi sârbi au avut prilejul de
a acorda sprijin poliþiºtilor români în cazul

controlului documentelor conducãtorilor
de autovehicule înmatriculate în Bulgaria

sau respectiv Serbia.
„Pe parcursul activitãþii

au fost oprite pentru
verificãri 96 de autovehicu-
le, 54 dintre acestea
înmatriculate în Bulgaria,
fiind constatate 28 de
abateri de naturã contra-
venþionalã, dintre care 14
vizând depãºirea vitezei
regulamentare, 6 – lipsa
asigurãrii auto obligatorii, 3
vizând lipsa atestatelor de
verificare a stãrii tehnice, iar
restul pentru lipsa docu-
mentelor conducãtorilor
auto. De asemenea, au fost

retrase 9 certificate de înmatriculare ºi
reþinute 6 plãcuþe cu numele de înmatricula-
re. Nu au fost înregistrate accidente rutiere
comise pe fondul vitezei excesive sau a
depãºirilor neregulamentare, astfel cã
putem afirma faptul cã scopul misiunii a
fost îndeplinit.

La finele misiunii toþi participanþii au
concluzionat cã acþiunile din cadrul proiectu-
lui reprezintã un real schimb de experienþã pe
linie de poliþie rutierã, cu atât mai mult cu cât
în scurt timp urmeazã sã se deschidã podul
Calafat – Vidin, ce va conduce la o fluenþã
mai mare a traficului rutier, iar poliþiºtii români
ºi bulgari trebuie sã sporeascã controalele
autovehiculelor în vederea prevenirii ºi
combaterii evenimentelor rutiere, dar ºi a
transportului ilicit de persoane ºi mãrfuri”, au
declarat reprezentanþii IPJ Dolj.

Poliþiºtii doljeni de la Rutierã, împreunã cu colegii de la structurile si-
milare din Bulgaria ºi Serbia, au desfãºurat, ieri, în Calafat, o nouã acþi-
une în comun, în cadrul proiectului „Trafic Rutier la Frontiera Albastrã”.
Dupã o scurtã ºedinþã de instruire, la sediul Poliþiei Municipiului Cala-
fat, echipajele mixte de poliþiºti au ieºit în trafic, fiind oprite pentru veri-
ficãri aproape 100 de autovehicule, mai bine de jumãtate dintre ele înma-
triculate în Bulgaria. Pe parcursul acþiunii au fost constatate 28 de aba-
teri de naturã contravenþionalã de la regimul circulaþiei pe drumurile
publice, în 14 cazuri fiind vorba despre vitezã neregulamentarã.

„T„T„T„T„Trafic Rutier la Frontiera Albastrã”rafic Rutier la Frontiera Albastrã”rafic Rutier la Frontiera Albastrã”rafic Rutier la Frontiera Albastrã”rafic Rutier la Frontiera Albastrã” – a zecea – a zecea – a zecea – a zecea – a zecea
misiune în comun cu poliþiºti sârbi ºi bulgarimisiune în comun cu poliþiºti sârbi ºi bulgarimisiune în comun cu poliþiºti sârbi ºi bulgarimisiune în comun cu poliþiºti sârbi ºi bulgarimisiune în comun cu poliþiºti sârbi ºi bulgari
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MIRCEA CANÞÃR

Am mai scris de-a lungul timpului de-
spre primarul comunei Urzicuþa, Florea
Grigorescu, ºi mai tot timpul cu seninãta-
te, fiindcã îl consider de-a dreptul înþe-
lept în treburi de administraþie publicã lo-
calã, aflându-se la al patrulea mandat de
edil, dar, mai ales, un expert consacrat în
probleme de agriculturã. Cu expertizã eta-
latã la nivelul comunei, dar prea puþini mai
pun preþ pe aºa ceva. Ieri, Florea Grigo-
rescu, fericit de ploile cãzute în ultimele
zile, ca orice gospodar normal, a rostit,
între altele, o cifrã: 0,5% din PIB-ul Ro-
mâniei. Aceasta era valoarea economicã
pe care o atribuia precipitaþiilor cãzute.
Referirea se extindea, de bunã seamã, la

tot cuprinsul þãrii. Cum Florea Grigores-
cu ºtie ce vorbeºte ºi vorbeºte de regulã
numai ce ºtie, l-am luat în seamã. Fiindcã
a plouat consistent, conform mãsurãtori-
lor pluviometrice, pe toatã întinderea Dol-
jului agricol, stingându-se un clocot al
pãmântului ºi alungând pentru o vreme,
nu prea lungã, spectrul secetei descum-
pãnitoare. ªi cel puþin pânã acum, vara se
aratã... cordialã, sincerã cu grâul înspi-
cat, lanurile de porumb ºi floarea-soare-
lui, viguros pornite în vegetaþie, dar ºi tot
ceea ce ar putea liniºti sufletul celor care
îºi þin traiul din ceea ce produce pãmân-
tul. ªi pentru ei bucuria trãirii e vecinã cu
disperarea ºi viaþa însãºi e o supravieþuire

repetatã. Sigur cã am dobândit în anii din
urmã, dacã nu de mai multã vreme, o „pro-
fundã emancipare”, încât, deºi suntem o
þarã a oamenilor, nu prea ne mai intere-
seazã ce se întâmplã cu grâul, de pildã,
de la naºterea lui tainicã pânã la pâine. ªi
grâul s-a întemeiat, ca ºi anul trecut, fãrã
sã i se ducã prea mult grija. Uitãm prea
uºor însã cã nu existã timp frumos ºi timp
urât, cum ne tot înºtiinþeazã oloagele bu-
letine meteo, ci doar timp necesar ºi timp
potrivnic, frumosul ºi urâtul fiind noþiuni
mult mai relative decât îºi închipuie copi-
ii. Multe din stãrile noastre de spirit vii-
toare depind de cum va bate soarele ºi
cum va ploua în aceastã varã. ªi dacã roua

va sparge curcubeele rãsãritului, iar mi-
rosul pelinului ºi a florilor de izmã va rã-
mâne aºa cum îl ºtim. Ce a spus primarul
de Urzicuþa, pe a cãrui judecatã înþeleap-
tã contez, este poate unul din puþinele eve-
nimente menite sã remonteze o stare ge-
neralã de spirit ºi aºa nelalocul ei. Se in-
stalase prematur canicula ºi fluiera vântul
calic. Pe mulþi îi luase îngrijorarea. Apoi,
cum spuneam, au venit ploile binefãcã-
toare din ultimele zile. Ploi cad ºi în câm-
pul limbii române ºi am vãzut, de atâtea
ori, destui „inºi” din flora judeþului dân-
du-ºi cu pãrerea în public, dar foarte pu-
þini sunt cei care ºtiu sã umble prin apã
fãrã sã intre cu capul în nãmol.

În Sala Consiliului Local al
Municipiului Calafat a avut loc,
joi, 30 mai, o conferinþã pentru
promovarea proiectului “CBC
Mini Olympics” (Mini Olim-
piada Transfrontalierã). Des-
chiderea a fost fãcutã de Ionel
Dumitrescu, preºedinte al Aso-
ciaþiei Calafat-Duiven, care a sa-

lutat prezenþa viceprimarului din
Calafat, Doru Mituleþu, un mare
susþinãtor al activitãþilor sporti-
ve de pe raza municipiului. Din
partea bulgarã au participat: Pe-
tya Voycheva – ARDBC Vidin, în
calitate de manager, Yoanna Iva-
nova – coordonator proiect, Vi-
braela Vladimirova – economist,

ºi Valeri Nedialcov, din cadrul
Agenþiei de Presã Vidin. Din Cra-
iova a fost prezentã Diana Neam-
þu – consilier în cadrul Direcþiei
Judeþene de Sport ºi Tineret Dolj,
iar din Calafat îi amintim pe Cristi
Cãprãrescu – preºedinte al C.S.
„Independenþa”, Adrian Popa –
preºedinte al C.S. „Olympus”,
Sorin Iofcea – Clubul Copiilor
Calafat, Vasile Chilom – antrenor
în cadrul Clubului Sportiv „Du-
nãrea Calafat”.

Încurajarea tinerilor
Proiectul “CBC Mini Olym-

pics” (Mini Olimpiada Trans-
frontalierã) se va derula pe o pe-
rioadã de nouã luni , din martie
pânã în noiembrie 2013, fiind ini-
þiat  ºi implementat prin Agenþia
pentru Dezvoltarea Regionalã ºi
Centru de afaceri – Vidin, Bulga-
ria în calitate de lider, împreunã
cu Asociaþia Calafat – Duiven în
calitate de partener, în cadrul Pro-
gramului de Cooperare Trans-
frontalierã România – Bulgaria
2007 – 2013”. Un prim obiectiv

al proiectului este acela de a în-
curaja tinerii din regiunea trans-
frontalierã sã devinã mult mai
activi în abordarea activitãþilor
sportive, intensificând în acelaºi
timp ºi acþiunile comune care vi-
zeazã sportul ºi cultura. De ase-
menea, un alt obiectiv îl repre-
zintã îmbunãtãþirea condiþiilor în
regiunea transfrontalierã pentru
practicarea a 11 sporturi, precum
ºi sprijinirea capacitãþii de susþi-
nere pentru asociaþii sau cluburi
sportive.

Grupul-þintã:
tinerii sub 17 ani

Activitãþile proiectului vor cu-
prinde: formare ºi reuniuni de
echipã, pregãtirea tinerilor în

sport, elaborarea unui site-web,
achiziþionarea ºi prezentarea de
echipament sportiv pentru asocia-
þii/cluburi sportive, campanie pro-
moþionalã, etc. Toate activitãþile
vor culmina cu organizarea festi-
valului sportiv intitulat “Mini
Olimpiada Transfrontalierã”, pro-
gramat a se desfãºura în prima
sãptãmânã a lunii octombrie a.c.,
pe parcursul a ºase zile consecu-
tive – trei în Bulgaria ºi trei în
România –, la care vor participa
peste 400 de sportivi. Grupuri-þin-
tã sunt tinerii sub 17 ani activi în
sport, 22 de asociaþii/cluburi
sportive din zona transfrontalierã
(11 din România), comunitãþile
din oraºele Vidin ºi Calafat.

CRISTIAN RUDÃREANU

„Cei care vor fi disponibilizaþi
vor primi, în funcþie de vechime,
între 3 ºi 30 de salarii”, a spus
Smeeianu marþi, într-o conferin-
þã. Un document discutat mier-
curi în ºedinþa Guvernului indica
faptul cã procesul de disponibili-
zare va începe la 1 iulie. „Nego-
cierile privind aplicarea normãrii
muncii purtate între conducerea
Poºtei Române ºi sindicate s--au

Poºta Românã va disponibiliza un numãr de
3.650 de salariaþi, reprezentând 11,4% din per-
sonal, cifra fiind stabilitã în urma negocierilor
privind aplicarea normãrii muncii derulate în-
tre conducerea companiei ºi sindicate. În pre-
zent, operatorul naþional poºtal are circa

32.000 de salariaþi. Anterior, directorul ge-
neral al companiei, Ion Smeeianu, a afirmat
cã, potrivit unor calcule estimative, ar trebui
sã fie disponibilizaþi 4.458 de salariaþi, cu o
variaþie de plus/minus 5%, în funcþie de ulti-
mele verificãri ºi discuþii cu sindicatele.

încheiat. Pãrþile au convenit asu-
pra unui numãr de 3.650 de sa-
lariaþi, ce vor face subiectul dis-
ponibilizãrii colective”, se aratã
într-un comunicat al companiei
remis Mediafax.

Negocierile s-au desfãºurat
între o comisie formatã din re-
prezentanþi ai Poºtei Române ºi
ai Sindicatului Lucrãtorilor Poº-
tali din România (SLPR), înfiin-

þatã în baza unui protocol sem-
nat la 14 mai. „În urma reverifi-
cãrilor privind datele de trafic
poºtal, efectuate de comisie, s--
a stabilit de comun acord exis-
tenþa unui numãr de 3.650 de
salariaþi excedentari, ce vor face
subiectul disponibilizãrii colecti-
ve. Modalitatea de aplicare efec-
tivã a protocolului încheiat vineri
va fi determinatã de comisie, pe

baza unor criterii ce vor fi stabi-
lite de comun acord”, se mai aratã
în comunicat.

Reducerea numãrului de anga-
jaþi va restabili echilibrul între vo-
lumul de prestaþii poºtale ºi nu-

mãrul de angajaþi ai companiei,
asigurând astfel premisele creº-
terii competitivitãþii Poºtei pe pia-
þa de profil, liberalizatã începând
cu 1 ianuarie 2013, mai menþio-
neazã comunicatul.
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Conform informaþiilor furnizate de
APIA Dolj, pentru culturile înfiinþate
în toamna anului 2012, cererile s-au
depus pânã la data de 31 mai 2013, iar
pentru culturile înfiinþate în primãvara
anului 2013, plantaþii de pomi, arbuºti
ºi vii, cererile se depun pânã la 31
octombrie 2013. Factorii de risc
asiguraþi sunt: îngheþul, grindina,
poleiul, ploaia sau seceta. Aceastã
schemã de ajutor de stat este valabilã
ºi pentru beneficiarii care deþin, cresc
sau exploateazã animale, pãsãri ºi
familii de albine înscrise în Registrul
naþional al exploataþiilor ºi în Registrul
agricol. Acordarea rentei viagere se
efectueazã prin vizarea anualã a
carnetelor, ocazie cu care se verificã
fiecare dosar, se genereazã suma ºi
se semneazã formularul de obþinere al
rentei. Perioada de vizare a carnetelor
este 1 martie – 31 august a.c. a
fiecãrui an. Pânã la aceastã datã s-a
vizat la APIA Dolj un numãr de 1.845
de carnete dintr-un total de 2.267.

S-au depus 2.009 cereri pentru ovine
ºi 1.255 pentru caprine

Plata ajutorului financiar pentru
rentierii care vizeazã carnetul în anul
2013 pentru anul anterior se face în
lei, pânã la data de 30 noiembrie a
anului în curs. În perioada 5-30 aprilie
a.c., la APIA Dolj s-a desfãºurat
campania de depunere a cererilor de
platã aferentã anului 2013, în cadrul
„Plãþilor naþionale directe complemen-
tare sector zootehnic, speciile ovine ºi
caprine”. De aceastã primã pe cap de
animal au beneficiat producãtorii
agricoli crescãtori de ovine/caprine,
persoane fizice, persoane juridice ºi/
sau persoane fizice autorizate, între-
prinderi individuale sau familiale.
Solicitanþii au depus cererea aferentã
fiecãrei exploataþii cu cod ANSVSA
la centrul APIA judeþean/local pe a
cãrui razã teritorialã se aflã înregistra-
tã exploataþia de ovine ºi sau caprine.
S-au depus 2.009 cereri, din care 754
pentru ovine cãrora le corespund
88.945 capete ºi 1.255 pentru caprine,
asta însemnând 86.654 capete. „Pen-
tru a beneficia de plata naþionalã
directã complementarã – sector
zootehnic, speciile ovine/caprine,

Agenþia  de Plãþi ºi Intervenþii în Agriculturã – Centrul Jude-
þean Dolj a fãcut o informare privind stadiul derulãrii campa-
niei de primire a cererilor conform HG nr. 756/2010 pentru
plata primelor de asigurare aferente culturilor agricole din toam-
na anului 2012,  a campaniei de vizare a carnetelor de rentier
conform Legii nr. 247/2005, precum ºi a campaniei de primire a
cererilor aferente Plãþilor Naþionale Directe Complementare.
APIA Dolj  are arondate opt centre locale: Bãileºti, Bechet,
Calafat, Craiova, Filiaºi, Melineºti, Orodel ºi Segarcea.

APIA Dolj: Stadiul derulãrii campaniei de primire a cererilorAPIA Dolj: Stadiul derulãrii campaniei de primire a cererilorAPIA Dolj: Stadiul derulãrii campaniei de primire a cererilorAPIA Dolj: Stadiul derulãrii campaniei de primire a cererilorAPIA Dolj: Stadiul derulãrii campaniei de primire a cererilor
pentru plata primelor de asigurare, din toamna anului 2012pentru plata primelor de asigurare, din toamna anului 2012pentru plata primelor de asigurare, din toamna anului 2012pentru plata primelor de asigurare, din toamna anului 2012pentru plata primelor de asigurare, din toamna anului 2012

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

producãtorii agricoli trebuie sã respec-
te urmãtoarele condiþii: efectivul de
femele ovine pentru care se solicitã
prima sã fie identificat conform legisla-
þiei în domeniu ºi sã fie înscris în
Registrul naþional al exploataþiilor la
data solicitãrii primei; efectivul din
exploataþie sã fie de minimum 50 de
capete de femele ovine/25 de capete
de femele caprine, care au împlinit
vârsta de minimum un an pânã la data
de 31 martie a anului în care se face
solicitarea primei; sã fie înscriºi în
evidenþa Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã cu cod unic de
identificare (Registrul Unic de Identifi-
care)”, a declarat Carmen Benga,
directorul APIA Dolj.

Numãrul total de animale supuse
controlului este de 14.266

Controlul la faþa locului se va
desfãºura în perioada 3 mai – 3
august a.c. pentru speciile ovine ºi
caprine, la adresa menþionatã în
cerere, timp în care solicitanþii
primelor au obligaþia de a menþine în
exploataþie efectivul de animale
pentru care au solicitat primã. Se vor
verifica animalele conform numãrului
de identificare (crotalie) înscris în
lista animalelor, alãturatã cererii de
solicitare a primei. Aceastã verifica-

re se efectueazã prin citirea numãru-
lui de identificare existent la urechea
animalului ºi confruntarea cu cel
înscris în lista animalelor anexatã
cererii de solicitare a primei pe cap
de animal. Eºantionul de control
cuprinde un numãr de 115 solicitãri,
numãrul total de animale supuse
controlului fiind de 14.266.

Sesiuni de informare
pentru fermieri

Începând cu data de 1 martie a.c.,
APIA – Centrul Judeþean Dolj a
demarat campania de primire a
cererilor de sprijin pe suprafaþã.
Pregãtirea campaniei a început însã
la data de 1 februarie a.c., cu o

amplã sesiune de informare a fermie-
rilor, campanie care a fãcut cunoscu-
te detaliile cu privire la termene,
condiþii, documente, puncte de lucru,
modificarea procedurilor etc. În

cadrul Agenþiei s-au organizat patru
sesiuni de informare la care au fost
invitaþi sã participe persoanele
interesate, fermieri, organizaþii
profesionale din agriculturã ºi repre-
zentanþii autoritãþilor locale ºi patru
ºedinþe operative de lucru. Salariaþii
APIA Dolj au mers în toate comunele
din judeþ ºi au organizat întâlniri cu
reprezentanþii primãriilor ºi fermieri-
lor. Începând cu data de 1 martie
a.c., a început efectiv Campania de
depunere a cererilor de sprijin pe
suprafaþã pentru anul în curs.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, fermierii trebuie
sã depunã în termen la APIA cererea

unicã de platã pe suprafaþã, sã res-
pecte GAEC pe toatã suprafaþa
agricolã a fermei ºi sã exploateze un
teren agricol cu o suprafaþã de cel
puþin 1 ha, iar suprafaþa parcelei
agricole sã fie de cel puþin 0,3 ha. În
cazul viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor pomicole, pepinie-
relor viticole, arbuºtilor fructiferi,
suprafaþa minimã a parcelei trebuie sã
fie de cel puþin 0,1 ha. O deosebitã
importanþã a fost acordatã completãrii
corecte ºi complete a cererii. Astfel, o
cerere corectã determinã eficienþã ºi
operativitate pentru controalele
administrative ºi pe teren, precum ºi
efectuarea plãþilor la timp (beneficii
pentru ambele pãrþi: APIA ºi fer-
mieri), în acest sens s-au urmãrit:
importanþa ºi necesitatea identificãrii
corecte a parcelelor în blocurile fizice
(prin utilizarea IPA-Online ºi implica-
rea personalului cu atribuþii în agricul-
tura de la primãrii); existenþa la dosar
a tuturor documentelor solicitate la
depunere, completate integral, con-
form legislaþiei naþionale aferente sau
procedurilor.
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Moment emoþionant, joi, la Cur-
tea Constituþionalã a României. Opt
judecãtori sobri (n.r. – a lipsit ju-
decãtorul Tudorel Toader, care a
fost plecat în strãinãtate, cu dele-
gaþie de la Curte), de o înaltã þinu-
tã, au intrat în sala de ºedinþe, îm-
brãcaþi în robele obiºnuite, dar, de
data aceasta, fãrã dosare. Cu vo-
cea uºor tremuratã, preºedintelui
CCR, judecãtorului Augustin Ze-
grean, i-a revenit sarcina cea mai
grea. Ieºind din tiparele unei ºedin-
þe obiºnuite, preºedintele Curþii a
anunþat cã la trei judecãtori, care
s-au impus de-a lungul mandatu-
lui printr-o conduitã ireproºabilã,
un standard profesional ridicat ºi
au oferit magistraþilor asistenþi un
model în ceea ce priveºte aplica-
rea Dreptului Constituþional, li s-a
încheiat mandatul, care nu mai
poate fi reînnoit.

Preºedintele Zegrean:
„Este fericit cel care
ºi-a gãsit maestrul”

Preºedintele CCR a spus însã cã
aceºti trei judecãtori cãrora li s-au
încheiat mandatele vor rãmâne, în
continuare, sfãtuitorii celorlalþi, vor
fi antrenaþi ºi invitaþi în permanen-
þã în alte activitãþi ale Curþii. Au-
gustin Zegrean a vorbit deschis
despre colaborarea excelentã pe
care a avut-o, de-a lungul anilor,
îndeosebi cu judecãtorul Ion Pre-
descu, pe care l-a numit „maes-
trul sãu”. „Viaþa  este altfel decât
ne-o dorim, dar ºi legile sunt altfel
decât ni le dorim. ªi, astfel, din data
de 6 iunie, trei judecãtori îºi înche-
ie mandatul. Aºa cum bine ºtiþi,
mandatul nu poate fi repetat. Este
un moment greu pentru mine. Dar

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Joi, 30 mai, într-o atmosferã distinsã,
cu invitaþi de marcã, la Curtea Constitu-
þionalã a României a avut loc ceremonia
de încheiere a mandatelor pentru trei ju-
decãtori: Ion Predescu, Acsinte Gaspar
ºi Aspazia Cojocaru. Noii judecãtori CCR
– Daniel Morar, Mona Pivniceru ºi Va-
ler Dorneanu – îºi vor prelua mandatul
începând cu data de 10 iunie. Înnoirea
Curþii cu o treime din numãrul judecãto-
rilor are loc din trei în trei ani, potrivit
art. 142 alin. (5) din Constituþie ºi art. 5
alin. (3) din legea organicã a CCR. În anul
2016 va expira mandatul actualului preºe-
dinte al CCR, Augustin Zegrean, numit ju-

decãtor la Curtea Constituþionalã de pre-
ºedintele României, în 2007, al lui Valen-
tin-Zoltán Puskás, numit de Senat (2007)
ºi al lui Tudorel Toader, numit de Came-
ra Deputaþilor (2007), iar în 2019 al lui
Petre Lãzãroiu, numit de preºedinte
(2010), al Iuliei Motoc, numitã de Senat
(2010) ºi al lui Mircea ªtefan Minea,
desemnat de Camera Deputaþilor (2010).
Curtea Constituþionalã a României se
compune din nouã judecãtori, numiþi pen-
tru un mandat de 9 ani, care nu poate fi
prelungit sau înnoit: trei sunt numiþi de
Camera Deputaþilor, trei de Senat ºi trei
de preºedintele României.

este un moment greu ºi pentru
dumneavoastrã, pentru cã ne des-
pãrþim nu doar de trei judecãtori,
ci de lumea juridicã, o lume în care
dumnealor au lucrat ºi au învãþat.
Am mai spus asta de mai multe ori,
cã, prin intermediul domniilor lor,
am avut ºi noi posibilitatea sã în-
vãþam de la marii juriºti ai Româ-
niei, pentru cã sunt reprezentanþii
unei generaþii de juriºti care au avut
bucuria sã lucreze cu cei care au
creat Dreptul în România. Prin ei
am fost ºi noi în contact cu acei
profesori, cu acei mari juriºti.  Cei
trei judecãtori au fost pentru noi o
ºcoalã, pentru cã am lucrat ºase
ani împreunã. Pentru mine a fost
o ºcoalã ºi mai îndelungatã, pen-
tru cã eu am avut onoarea sã-l am
alãturi de mine, mai mult timp, pe
maestrul Predescu. Indienii spun
„Este fericit cel care ºi-a gãsit
maestrul”, din aceastã perspecti-
vã mã pot declara fericit. Au fost
ani frumoºi, au fost ani interesanþi,
ani în care am învãþat, ani în care
am crescut, ani în care Curtea a
devenit mai bunã, a devenit mai
bogatã, prin cunoºtinþele transmi-
se de cei trei judecãtori. Nu vreau
sã vorbesc cu lacrimi ºi nu vreau
sã vorbesc nici ca sã primesc de
la dumneavoastrã lacrimi, dar, în
mod cert, magistraþii asistenþi vor
da lacrimi, ºi chiar le cer sã o facã.
Ce au fãcut în toatã aceastã pe-
rioadã doamna ºi domnii judecã-
tori nu trebuie sã mai spun eu
acum, pentru cã toate deciziile ºi
motivãrile sunt publicate pe site-ul
Curþii ºi cine vrea poate sã le con-
sulte. Cert este cã lasã urme în jus-
tiþia româneascã ºi în legislaþia ro-
mâneascã. Doamna ºi domnii ju-
decãtori au fãcut legi ºi mulþi de

acum înainte vor trebui sã-i cite-
ze. Bine, cine va dori sã-i citeze,
pentru cã unii nu o vor face, dar
noi îi vom cita întotdeauna. Nu o
sã-i uitãm pe cei trei colegi, vor
rãmâne în continuare alãturi de noi
ºi vor fi în continuare sfãtuitorii
noºtri...”, a spus, profund emoþi-
onat, judecãtorul Augustin Ze-
grean, preºedintele CCR.

Judecãtorul Aspazia Cojocaru:
„Au fost ani frumoºi, ani grei”

Ion Predescu ºi Acsinte Gaspar
au mulþumit întregului personal al
CCR ºi, în principal, magistraþilor
asistenþi. Ca în orice astfel de mo-
mente, au fost ºi lacrimi ºi reme-
morãri pline de emoþie din partea
celor trei. Judecãtoarea Aspazia
Cojocaru, prima femeie judecãtor
din CCR, a þinut sã spunã, în dis-
cursul sãu, ce mult a contat fostul
premier al României, Adrian Nãs-
tase, în viaþa sa ºi cã nu regretã
nici o decizie pe care a luat-o, chiar
nici pe cea din vara anului trecut,
referindu-se la momentul referen-
dumului, ºi cã, mai mult, astãzi se
demonstreazã cã a avut dreptate.
„Când am venit, în 2004, la Cur-
tea Constituþionalã, mã gândeam cã
sunt mulþi ani... nouã ani... Eram
prima femeie ºi vreau sã spun cã
domnul Adrian Nãstase a avut un
rol important în ceea ce priveºte
nominalizarea mea la Curte, iar
domnul judecãtor Gaspar a susþi-
nut ideea cã trebuie sã fie neapãrat
ºi o femeie la CCR. Au fost ani fru-
moºi, în acelaºi timp au fost ani
grei, ºi dumneavoastrã ºtiþi la ce
mã refer: soluþii contradictorii, cu
acuzaþii, cu laude… Cel puþin pen-
tru mine ultimii ani au fost simþiþi
în aºa fel încât mã gândeam la un
moment dat: „Oare meritã sã su-

port toate acestea?!”. Dar eu am
avut încredere în dumneavoastrã.
Este foarte important sã cunoºti
psihologia umanã. Unii cred, alþii nu
cred. Aceºti ani au fost ca o încu-
nunare profesionalã. Pe lângã ca-
riera mea de cercetãtor, de profe-
sor universitar, aceºti ani mi-au adus
un mare câºtig profesional, dar ºi
un câºtig uman. ªtiþi cã eu vã spu-
neam dumneavoastrã, magistraþilor
asistenþi, cã trebuie sã rãspundeþi
pentru cuvântul scris. Acest lucru
l-am preluat ºi eu de la profesorii
mei care mã întrebau: „De ce ai scris
cuvântul ãsta aici ºi de ce nu ai scris
alt cuvânt?!”. Poate cã, de aici, ºi
deformarea mea profesionalã, în
legãturã cu fiecare cuvânt scris ºi
cu ce efecte juridice are. Dar am
þinut foarte mult la profesia mea de
jurist. Mi-a plãcut foarte mult. S-
au aºa a fost sã fie.  Rugãmintea
mea este sã duceþi aceastã Curte
înainte, sã fie apreciatã ºi în interi-
or, dar ºi în exteriorul þãrii. Poate
cã în interior mai puþin, vor sã o
schimbe, dar în exterior este ex-
trem de apreciatã”, a precizat As-
pazia Cojocaru, judecãtor.

Judecãtorul Ion Predescu
este unul dintre autorii actualei
Legi a CCR

Judecãtorul Ion Predescu a fost,
de asemenea, impresionat de mo-
dul în care i s-au adresat colegii
domniei sale, de modul în care a
fost apreciat de magistraþii asistenþi
în toatã aceastã perioadã, dar, mai
ales, de modul în care mai tinerii
judecãtori au preluat de la domnia
sa cunoºtinþele de Drept Constitu-
þional ºi le vor duce pe mai departe.
Fostul ministru al Justiþiei, unul din-
tre cei mai buni ºi mai experimen-
taþi judecãtori ai României, a vorbit

celor prezenþi despre ce a însem-
nat Curtea Constituþionalã a Româ-
niei, trecând în revistã mai multe
etape importante din cariera sa pro-
fesionalã. În calitate de parlamen-
tar, a deþinut funcþiile de membru
în Comisia Constituþionalã a Adu-
nãrii Constituante, precum ºi de
preºedinte ºi apoi vicepreºedinte al
Comisiei Juridice a Senatului. În
urmãtoarele legislaturi a fost secre-
tar al Biroului Permanent al Sena-
tului ºi preºedinte al Comisiei pen-
tru cercetarea abuzurilor ºi petiþii.
Judecãtorul Ion Predescu a depã-
nat câteva amintiri despre modul în
care, împreunã cu preºedintele
CCR, Augustin Zegrean, au scris
pasaje întregi din actuala Constitu-
þie, pe vremea când erau parlamen-
tari. „Titlul III din Constituþia Ro-
mâniei a fost fãcut de noi doi. La
realizarea Constituþiei am avut dez-
bateri aprinse cu domnul judecãtor
Gaspar. Am avut mai multe inter-
venþii la majoritatea problemelor
controversate de drept ºi constitu-
þionalitate ºi am elaborat cele 24 de
amendamente la Constituþia Româ-
niei, revizuitã. O mare realizare în
plan profesional. Legea Curþii Con-
stituþionale a fost, de asemenea,
fãcutã tot de noi. Autorii principa-
lelor opt legi de apãrare sunt tot aici.
Am avut o colaborare respectabilã,
stãruitoare. Doresc ca cei ºase ju-
decãtori care rãmân sã-i determine
pe cei trei care vor veni sã conti-
nue în acelaºi spirit de colaborare
colegialã ºi în acelaºi spirit de res-
pect. Ceea ce doresc totuºi sã evi-
denþiez în mod deosebit este Cor-
pul Magistraþilor Asistenþi. Credeþi-
mã cã nu mi-am închipuit cã o au-
toritate publicã cum este CCR va
avea în susþinerea activitãþii sale un
asemenea colectiv. Nivelul dânºilor
este cel puþin la nivelul judecãtori-
lor Înaltei Curþi. Nu vreau sã de-
ranjez pe niciun coleg judecãtor, dar
rapoartele ºi deciziile reflectã com-
petenþa, seriozitatea, conºtiinciozi-
tatea, pregãtirea ºi deosebita cre-
dinþã  în tezele ºi reperele pe care
Curtea le are”, a subliniat judecãto-
rul Ion Predescu.

***

Cei trei judecãtori au primit de
la colegi mai multe amintiri, iar din
partea judecãtoarei Cojocaru, pen-
tru toate doamnele magistrat, flori
ºi mulþumiri.
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Rezultatele probelor de aptitudini vor avea un
rol important pentru calcularea mediei de admite-
re la liceu pentru învãþãmântul sportiv, artistic ºi
teologic. În acest an este o concurenþã mare, în
special pentru clasele bilingve de englezã ºi fran-
cezã. Sunt 740 de candidaþi la limba englezã, 374
la limba francezã, 359 la spaniolã, 191 la germa-
nã. Alþi 550 de candidaþi au optat pentru clasele
cu program sportiv.

70% din media de la examenul de verificare a
cunoºtinþelor de limbã strãinã înseamnã proba
scrisã ºi 30% din medie o reprezintã proba oralã.
Examinatorii acordã puncte candidatului la fieca-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

2.200 de elevi doljeni de clasa a VIII-a care doresc sã urmeze un liceu
cu profil vocaþional au început de ieri probele de aptitudini.

Aceºtia susþin atât probe scrise, cât ºi pe cele orale.

re dintre cele douã probe, iar media aritmeticã a
acestora reprezintã punctajul final al candidatului
la proba respectivã. Punctajele finale de la ambe-
le probe se adunã, iar rezultatul de împarte la 10,
obþinându-se astfel nota finalã a candidatului, care
trebuie sã fie de minimum 6 pentru a trece de
examen.

Rezultatele vor fi afiºate pe 3 iunie, în aceeaºi
zi putând sã se depunã ºi contestaþiile, iar pe 4
iunie vor fi afiºate rezultatele finale. Cei care nu
reuºesc sã obþinã medii de trecere se vor întoarce
la ºcolile de unde provin ºi se pot  înscrie la re-
partizarea computerizatã.

Ministrul Educaþiei, Remus
Pricopie, a declarat joi cã me-
todologia privind manualele ar
putea fi aprobatã în jurul datei
de 15 iunie. “Iniþial am anunþat
cã o sã aprobãm metodologia
pe 1 iunie, probabil cã o mai

lãsãm douã sãptãmâni în dez-
batere. Ar fi cred un termen
potrivit ca în jurul lui 15 iunie
sã aprobãm toate documentele,
dupã care, dupã cum am vãzut
astãzi, editorii sunt pentru un
termen de minimum ºase luni

din momentul aprobãrii meto-
dologiei, asta ar însemna 15 de-
cembrie, deci automat intrãm în
anul calendaristic urmãtor, dar
eu mã bucur cã nu intrãm în
anul ºcolar urmãtor”, a afirmat
ministrul Educaþiei.

El a opinat cã primele ma-
nuale digitale vor putea fi utili-
zate în ºcoli începând cu anul
ºcolar 2013-2014, acestea nea-
vând însã obligativitatea de a fi
folosite în clasã. “Ne dorim, în
anul ºcolar 2013-2014, sã avem
primele manuale digitale care nu
vor fi obligatoriu utilizate la cla-
sã, pe bãnci, dar vor fi în cir-

cuit, vor fi în biblioteci, iar pro-
fesorii vor putea sã se obiºnu-
iascã ºi sã se acomodeze cu
ele”, a spus Remus Pricopie.

Ministerul Educaþiei Naþiona-
le a lansat în dezbatere publicã
“Metodologia privind evaluarea/
reevaluarea, aprobarea, achizi-
þionarea ºi gestiunea manuale-
lor ºcolare în învãþãmântul
preuniversitar” ºi documentul
privind specificaþiile tehnice
pentru manualele de clasa I,
care vor fi introduse în Caietul
de sarcini al licitaþiei, toate do-
cumentele putând fi accesate pe
site-ul www.edu.ro. Potrivit

metodologiei propuse de MEN,
manualele ºcolare se vor pre-
zenta în variante tipãrite, digi-
tale sau on-line.

“Principala noutate în dome-
niul manualelor ºcolare se re-
ferã la faptul cã manualul ºco-
lar va fi însoþit de componenta
digitalã, stocatã pe un CD ºi dis-
ponibilã pe platforma www.ma-
nuale.edu.ro. Varianta digitalã a
manualului ºcolar trebuie sã fie
similarã variantei tipãrite a aces-
tuia, prin respectarea conþinu-
tului ºtiinþific, ordinii temelor,
stilului grafic ºi aºezãrii în pa-
ginã”, preciza MEN.

Dansul popular, ca formã
de exprimare ºi de comunica-
re artisticã, este un tip de
activitate care dobândeºte o
tot mai mare eficienþã în
munca cu elevii. Copiii iubesc
miºcarea, muzica, iar elemen-
tul emoþional implicat în acest
gen de activitãþi oferã miºcã-
rii atractivitate ºi motivaþie,
mobilizeazã forþele copilului

Concursul de folclor “Vis de copil”,
organizat de Ansamblul „Muguraºul”

Ziua Internaþionalã a Copilului este sãrbã-
toritã prin joc de voie bunã la ªcoala Gimna-
zialã “Leºile” din localitatea doljeanã ªimni-
cu de Sus, care gãzduieºte astãzi Concursul
Judeþean de folclor ,,Vis de copil”. Evenimen-
tul este organizat de Ansamblul „Muguraºul”,

pentru a marca 35 de ani de activitate. Vor
participa 14 instituþii de învãþãmânt din judeþ
(ªcolile Gimnaziale Iºalniþa, Bratovoieºti,
Teasc, Drãgoteºti, Robãneºti, Mischii, Grã-
diniþa “Floarea Albastrã”, Liceul Tehnic „Al.
Macedonscki” Melineºti º.a.).

ºi-i produce bucurie, mulþu-
mire. Dansul popular contri-
buie la îmbunãtãþirea motrici-
tãþii datoritã marii varietãþi a
miºcãrilor, repetate în condiþii
variate, influenþeazã asupra
unor calitãþi motrice, cu
precãdere asupra îndemânãrii
ºi rezistenþei generale.

“Dansul reprezintã pentru
elevi o formã excelentã de

activitate, capabilã sã favori-
zeze fortificarea organismu-
lui, organizarea în mod plãcut
ºi util a timpului liber. Prin
frumuseþea costumelor ºi a
melodiei, prin supleþea ºi
expresivitatea miºcãrilor, prin
vioiciunea pe care o imprimã
copiilor, jocul popular contri-
buie în mare mãsurã la
realizarea educaþiei pentru
valori folclorice locale.
Realizarea unei influenþe
artistice este însoþitã ºi de
acþiunea de cultivare la elevi a
sentimentelor de demnitate ºi
mândrie naþionalã, pentru

frumuseþea ºi valoarea
incontestabilã a tezaurului
folclorului nostru, creat de
popor în decursul timpului.
Dansul popular, muzica
popularã, strigãturile ºi portul
naþional devin puternice
mijloace de descoperire ºi
valorificare a posibilitãþilor

spirituale, creatoare a poporu-
lui nostru. În opinia noastrã
folclorul românesc este o
religie, o închinare ºi o
spovedanie, este cel mai curat
ºi mai frumos produs al
sufletului þãranului român”, au
precizat organizatorii Concur-
sului Judeþean “Vis de copil”.

Din dorinþa de a transmite din generaþie în generaþie folclorul ro-
mânesc, la iniþiativa profesorului Dincã Constantin s-a înfiinþat în
anul 1978 Ansamblul „Muguraºul”.  Repertoriul ansamblului conþine
dansuri din folclorul coregrafic oltenesc tradiþional ºi din celelalte
zone ale þãrii – Moldova, Transilvania ºi Dobrogea.
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Concursul de interpretare
„Pe aripile poeziei”,
a 39-a ediţie

A intrat în
tradiţia
Bibliotecii
Judeţene
„Alexandru şi
Aristia Aman”
din Craiova
organizarea,
cu ocazia Zilei
Internaţionale
a Copilului, a
Concursului
de Interpreta-

re „Pe aripile poeziei”, astfel că o nouă ediţie a
competiţiei, a 39-a, se desfăşoară astăzi, 1 iunie.
Manifestarea îşi propune să contribuie la dezvol-
tarea gustului estetic al copiilor, la cunoaşterea şi
preţuirea poeziei româneşti şi universale. După
cum a precizat Rodica Păvălan, şef Serviciu
Relaţii cu Publicul în cadrul bibliotecii, la con-
curs s-au înscris aproape 30 de elevi, atât din
ciclul primar, cât şi gimnazial din şcolile munici-
piului Craiova, dar şi din judeţ. Aceştia trebuie să
îşi aleagă spre a recita poezii din lirica româneas-
că sau universală, respectând semnificaţia zilei
de 1 Iunie, juriul urmând să aprecieze calităţile
interpretative.

Elevi ai Liceului de Arte,
în recital pe scena
Filarmonicii „Oltenia”

Sub genericul
„Tinere talente”,
elevi ai Liceului de
Arte „Marin Sorescu”
susţin astăzi, 1 iunie,
de la ora 18.00, un
recital pe scena
Filarmonicii „Oltenia”.
Evenimentul este
dedicat Zilei Internaţi-
onale a Copilului şi se
înscrie în programul
celei de-a XVII-a
ediţii a Zilelor munici-
piului Craiova. Îşi dau
concursul 25 de tineri
artişti de la clasele I –
a XII-a de pian,
vioară, clarinet,

percuţie şi canto, coordonator al acestui proiect
cultural fiind prof. Daniel Wesmaş.

„Ora de lectură”,
la Ludotecă

Derulat de
Secţia pentru
Copii şi
Tineret a
Bibliotecii
Judeţene
„Alexandru  şi
Aristia Aman”,
proiectul
„Cărticica
pentru prichin-
dei şi copii
mai măricei”

continuă, în perioada 3-6 iunie, cu „Ora de
lectură”. Bibliotecarele vor lăsa la latitudinea
cadrelor didactice şi a copiilor alegerea autorului
sau a titlului lecturat. Aşadar, se vor bucura de ora
de lectură preşcolari şi şcolari (clasele  I – a IV-a)
de la Grădiniţele „Tudor Vladimirescu”, „Floarea
Soarelui”, „Traian Demetrescu” şi „Sf. Ana”,
Şcolile Gimnaziale „Sf. Dumitru”, „Mircea Eliade”,
„Mihai Viteazul” şi cea din Radovan, Colegiile
Naţionale „Carol I”, „Fraţii Buzeşti”, „Elena Cuza”
şi „Ştefan Velovan”.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris-
tia Aman” marchează şi anul acesta Ziua
Internaţională a Copilului. Cu acest prilej,
în curtea instituţiei se desfăşoară astăzi, 1
Iunie, începând cu ora 10.00, mai multe
ateliere la care copiii sunt invitaţi să parti-
cipe. Astfel, cei mici pot realiza aranjamente
florale (graţie implicării florăriilor „Iris” şi
„Magnolia”), pictură pe plicuri (Art Mail)
– îndrumător  Cristina Oprea, coşuleţe din
hârtie reciclată, brăţări şi semne de carte,
dar şi păpuşi din aţe şi resturi textile

Cu acelaşi prilej, Biblioteca Judeţeană
organizează un concurs de  desene pe as-
falt având ca temă „Eroi din cărţile de

Copiii, aşteptaţi de ziua lor la Biblioteca Judeţeană
poveşti”, cele mai bune urmând a fi premiate.
Tot aici se deschide astăzi un stand de cărţi cu
vânzare, pentru copii, al Editurii AIUS şi are loc
lansarea volumului „Iepuraş  Pictoraş”, semnat
de Cristina Oprea. Programul de 1 Iunie mai cu-
prinde un moment artistic susţinut de doi utiliza-
tori artişti ai bibliotecii – Camelia Rogojinaru (mu-
zică populară) şi  Ştefania Mitrică (vioară).

De asemenea, vor fi premiaţi participanţii la
concursul judeţean de creaţie în limba engleză
„O poveste pentru tine”, care s-a desfăşurat pe
data de 24 mai a.c., la sediul bibliotecii, reunind
peste 20 de echipaje formate din elevi din clasele
a VI-a şi a VII-a.

Asociaţia „Carousel Project”, în parteneriat cu Direcţia Jude-
ţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Muzeul Olteniei, organizează
în perioada 30 mai – 2 iunie, în Piaţa Prefecturii,  pe Terasa
Mercur, cea de-a VIII-a ediţie a Târgului de produse handma-
de „Bizarre Bazaar”.

Expun spre vânzare obiecte create de mână tineri artizani, cra-
iovenii putând să aleagă dintr-o varietate de bijuterii de argint, din
fimo, cu pietre semipreţioase, dar nu numai, să achiziţioneze di-
verse accesorii şi decoraţiuni, din materiale textile şi piele, ta-
blouri, bronzuri, vase din ceramică şi din sticlă, icoane sculptate
în lemn. De asemenea, găsiţi în Târg turtă dulce, alviţă şi nuga,
dar şi săpunuri sută la sută bio, cu glicerină şi uleiuri naturale.

Şi pentru că astăzi este ziua lor, copiii sunt aşteptaţi şi ei la
Târgul de produse handmade „Bizarre Bazaar”. De la prânz până
spre seară, cei mici pot veni la ateliere de desen – cu culori, dar
şi cu creta, pot modela plastilină ori confecţiona bijuterii din măr-
gele. În plus, se pot alege cu o pictură pe faţă ori cu un balon
colorat “modelat” de artistul Marian Răţulescu. Participarea este
gratuită, precizează organizatorii, şi, în plus, distractivă! Astfel
de ateliere se vor desfăşura şi pe parcursul zilei de mâine, 2 iunie.

Târg de produse
handmade în
centrul oraşului

Proiect al Teatrului pentru Copii şi
Tineret „Colibri” ce a deschis progra-
mul de manifestări dedicat Zilelor Cra-
iovei,  „Autobuzul cu păpuşi” s -a
bucurat de un succes extraordinar, mo-
tiv pentru care organizatorii au decis su-
plimentarea călătoriilor cu încă două, în
acest week-end. Copiii pot face astăzi,
1 iunie, o plimbare în lumea poveştilor
de la ora 10.00 şi alta de la ora 18.00,
punctul de plecare fiind staţia R.A.T. de
la Piaţa Centrală. Mâine, 2 iunie, auto-
buzul va pleca la ora 10.00 de la Centrul
„Noricel”, iar la ora 18.00 tot de la Piaţa
Centrală. «Ionica Dobrescu, Alis Ianoş

şi Daniel Mirea, care este
şi coordonatorul acestui
proiect, sunt actorii Tea-
trului „Colibri” responsa-
bili cu plimbarea printre
fabule şi poveşti, cu aju-
torul şi deschiderea pe care
Regia Autonomă de
Transport (R.A.T.) Craio-
va le-a dovedit cu priso-
sinţă! Cu umor, dibăcie şi
isteţime, Vulpea cea şireată păcăleşte,
dar este la rândul ei păcălită! Fabulele
lui La Fontaine, Grigore Alexandrescu
şi Alexandru Donici sunt mai actuale ca

oricând!», a declarat Adriana Teodo-
rescu, managerul Teatrului „Colibri”.
Călătoriile cu „Autobuzul cu păpuşi” sunt
gratuite!
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Sub bagheta dirijorului Horst-Hans Backer,
din Germania, Orchestra Simfonică şi Co-
rala Academic ă ale Filarmonic ii „Oltenia”
(maestru de cor: Florian-George Zamfir) vor
susţine mâine,  2 iunie, începând cu ora
20.30, un concert extraordinar de rock sim-
fonic în Piaţa „Mihai Viteazul”.

Muzicienii vor interpreta celebre piese ale
celor de la The Rolling Stones („Satisfac-
tion”), Deep Purple („Smoke on the Wa-
ter”), Led Zeppelin („Stairway to Hea-
ven”), The Beatles („Michelle”, „Let It
Be”, „Yesterday”) şi Queen („Friends Will
Be Friends”, „A Kind of Magic”, „Bohe-
mian Rhapsody”, „We Are the Champions”,
„Radio Ga Ga”, „We Will Rock You”).

Născut în anul 1959, la Bucureşti, dirijo-
rul Horst-Hans Backer s-a stabilit în anul
1973 în Germania, studiind compoziţia la
Hochschule für Musik Rheinland şi urmând

Concert extraordinar de rock simfonic în Piaţa Prefecturii
cursuri de specializare la Mozarteum (Salz-
burg, 1983-1986), la clasele de compoziţie,
dirijat şi interpretarea muzicii vechi. A dirijat
numeroase orchestre din Europa (Danemar-
ca, Germania, Olanda, România, Suedia, Un-
garia) şi din America de Sud. În anul 1996, a
fost numit dirijor principal al Orchestrei Sim-
fonice „Internationale Philharmonie”, la pu-
pitrul căreia a repurtat succese elogiate în
cronicile de specialitate. Din anul 2003, Horst-
Hans Backer a deţinut statutul de dirijor invi-
tat al Filarmonicii din Arad. Alături de acest
ansamblu simfonic şi de faimosul naist Gheor-
ghe Zamfir, a înregistrat un CD cu arii cele-
bre din opere în transcripţii instrumentale.

În acest an, Orchestra Simfonică a Filar-
monicii „Oltenia” va mai susţine un gran-
dios concert de rock simfonic: pe 1 noiem-
brie, la Sala Polivalentă, sub conduc erea
muzicală a dirijorului Constantin Grigore.
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COMENTAR IU

ªi Angela Merkel, mama rigo-
rii, când vine vremea alegerilor,
devine un candidat ca oricare al-
tul. Cancelarul federal face deja
promisiuni de campanie, care vor
costa 30 de miliarde de euro din
fonduri publice. Un al treilea
mandat presupune ºi un efort din
partea contribuabililor. În cursul
unei teleconferinþe cu militanþii
partidului sãu, creºtin-democrat
(CDU), fostul fizician originar din
defuncta Germanie de Est a de-
taliat programul reformelor, care
trebuie prezentat oficial la 23 iu-
nie. Într-o încercare de a stimula
natalitatea într-o þarã cu popu-

laþie vârsticã (doar 13,5% din
populaþie are vârsta de pânã în
15 ani), în timp ce 20,4% din
81,8 milioane de germani au peste
65 de ani, noul „cel mai bun prie-
ten”, Francois Hollande, i-a su-
gerat câteva recomandãri. Con-
cret, alocaþia familiarã va fi ma-
joratã cu 35 de euro pe lunã  faþã
de nivelul actual, care este de 184
de euro de fiecare copil pentru
primii doi. Aceastã augmentare
presupune un efort financiar de
7,5 miliarde euro din partea sta-
tului, potrivit cotidianului econo-
mic „Handelsblatt”, care a pre-
zentat aceste informaþii ieri dimi-

neaþã. Inclusiv calculul cotizaþii-
lor de pensie pe timpul petrecut
de pãrinþi pentru a avea grijã de
copii lor nãscuþi înainte de 1992
ºi pensionarea mamelor care nu
reuºesc sã gãseascã un loc de
muncã dupã ce au avut grijã de
copii lor. Angela Merkel se gân-
deºte sã ofere suplimentar, din
fondurile publice, 20 de miliarde
de euro. O anvelopã de un mili-
ard de euro anual este consacra-
tã construirii de noi infrastruc-
turi. În cele din urmã, cancelarul
a trebuit sã creascã astfel chel-
tuielile publice cu 28,5 miliarde
euro. Aceastã sumã este mult mai
mare decât cele 15 miliarde euro,
reduceri de impozite pe 4 ani pro-
misã de ºeful CDU în campania
din 2009. Economia germanã a
rulat bine în ultima vreme, spre
deosebire de cea a vecinilor sãi.
Cu aceste fãgãduinþe, adevãraþi
stimuli, Angela Merkel a fãcut jo-
cul lui Francois Hollande. Aºa cã
se poate spune cã cei doi au de-
venit „best friends forever”. Ten-
siunile „amicale” dintre Franþa ºi
Germania au trecut ºi acest lucru
a fost vizibil în mesajul pe care
l-a avut Francois Hollande joi, cu
ocazia primirii Angelei Merkel la
Elysee, pentru a contura contri-
buþia franco-germanã la viitorul
uniunii economice ºi monetare,

care se va discuta la summitul de
la sfârºitul lunii iunie. Vizitând ex-
poziþia „Germania 1800-1939” de
la Muzeul Luvru, Hollande ºi Mer-
kel au convenit asupra unor þinte
imediate ºi, în principal, asupra
luptei împotriva ºomajului în rân-
dul tinerilor. Evident cã compro-
misul s-a fãcut resimþit ºi de o
parte ºi de alta, mai ales când a
venit în discuþie guvernanþa eco-
nomicã a zonei euro. Pentru cei
care îl acuzã de abandonarea ob-
iectivului de reducere a deficitu-
lui la 3% în 2013, ºeful statului
francez insistã cã a respectat pac-
tul de stabilitate ºi creºtere ºi noul
tratat fiscal negociat de predece-
sorul sãu ºi acum se concentrea-
zã pe deficitul structural. A primit
„o mânã de ajutor” din partea lui
Merkel, care a subliniat cã „stabi-
litatea fiscalã ºi creºterea sunt douã
feþe ale aceleiaºi monede ºi nu sunt
deloc contradictorii”. Creºterea
competitivitãþii, reducerea ºoma-
jului ºi toate celelalte probleme de
acum cunoscute au fost reluate,
devenind clar, de-a dreptul axio-
matic, ceea ce ministrul Econo-
miei ºi Finanþelor, Pierre Mosco-
vici, declara nu demult în „Le
Monde”: o confruntare cu Ger-
mania este contraproductivã. În
momentul de faþã, Merkolland de-
seneazã viitorul pentru zona euro.

Angela Merkel, foarte generoasã cu electoratul sãuAngela Merkel, foarte generoasã cu electoratul sãuAngela Merkel, foarte generoasã cu electoratul sãuAngela Merkel, foarte generoasã cu electoratul sãuAngela Merkel, foarte generoasã cu electoratul sãu

Dupã ce s-a deplasat deja în Africa, preºedin-
tele chinez, Xi Jinping, se aflã de ieri în America
ºi pentru început, pânã a avea o întâlnire cu Ba-
rack Obama în California, va vizita Trinidad
Tobago, apoi Costa Rica ºi Mexicul. Se spune
cã preºedintele chinez este primul lider al acestei
mari economii a lumii care pune piciorul în zona
Caraibelor. Aºteptatã este vizita în Mexic, din 4-
6 iunie, cele douã þãri având de acum relaþii bila-
terale consolidate prin acordul de cooperare, unul
între Pemex, antrepriza petrolierã de stat a Me-

xicului, ºi echivalentul sãu chinez, China Natio-
nal Petroleum Corporation (CNPC) pentru
schimb de tehnologie. China este deja al doilea
partener comercial al Mexicului, dupã SUA, în
timp ce Mexicul este al doilea partener comer-
cial al Chinei în America Latinã, a subliniat Zhang
Kunsheng, un înalt diplomat chinez. Comerþul
între cele douã þãri a ajuns la 36,7 miliarde dolari
în 2012, cu o creºtere de 10% pe an. Între 2 ºi 4
iunie, Xi Jinping va fi în San Jose (capitala sta-
tului Costa Rica), prima þarã a Americii Centrale

care a recunoscut China Popularã, punând ca-
pãt relaþiilor diplomatice cu Taiwanul. Defecþiu-
nea Costa Ricãi a fost o loviturã durã pentru
Taipei. Din cele 33 de þãri ale Americii Latine, 21
întreþin relaþii diplomatice cu Beijingul. Xi Jin-
ping ºi Obama se vor întâlni la 7 ºi 8 iunie, în
zona Palm Springs, la 160 km est de Los Ange-
les ºi va fi prima lor întâlnire dupã ce liderul de la
Beijing a preluat înaltele demnitãþi deþinute. Se
aºteaptã ca acest summit informal sã deschidã
porþile unor relaþii calde între cei doi lideri.

China: Xi Jinping, în America Latinã ºi în Caraibe

Preºedintele sirian, Bashar al-
Assad, a afirmat cã în Siria „existã
o presiune popularã clarã pentru a
deschide frontul rezistenþei (împo-
triva Israelului) în Golan (...) Exis-
tã mai mulþi factori, (între care)
agresiunile israeliene repetate”, a
declarat el pentru televiziunea deþi-
nutã de Hezbollah, fãcând aluzie la
raidurile israeliene asupra unor þinte
militare din apropiere de Damasc
în ultimele luni. Platoul Golan a fost
ocupat de Israel în 1967 ºi de la
acea datã nu mai sunt violenþe între
cele douã þãri, care au rãmas, teo-
retic, în stare de rãzboi. Incidente
minore au avut loc în Golan de la
începutul conflictului din Siria. În
timp ce trupele regimului duc o bã-
tãlie încrâncenatã împotriva rebeli-
lor, Assad denunþã „un rãzboi mon-
dial condus împotriva Siriei ºi a
politicii de rezistenþã”, o aluzie la axa
Siria-Iran-Hezbollah împotriva Is-
raelului. Preºedintele sirian, cãruia
opoziþia ºi occidentalii îi cer sã re-
nunþe la putere, a declarat cã nu va
ezita sã se prezinte la alegerile pre-
zidenþiale din 2014, dacã poporul
vrea acest lucru. „Aceastã proble-

mã va fi decisã la momentul dorit
(...) dacã simt cã existã o necesita-
te de a mã prezenta drept candidat
ºi dacã simt cã poporul vrea aceas-
tã candidaturã, nu voi ezita sã fac
acest lucru”, a declarat el. „Dar dacã
simt cã poporul sirian nu vrea (...),
nu voi candida”. În ceea ce priveºte
proiectul de conferinþã de pace su-
pranumit „Geneva 2”, pe care ruºii
ºi americanii încearcã sã îl organize-
ze în iunie, el a declarat cã orice
acord între regimul sãu ºi opoziþie
va fi supus unui „referendum”. Opo-
ziþia ºi occidentalii „susþin cã vor un
Guvern de tranziþie, în care preºe-
dintele sã nu aibã nici un rol”, a de-
clarat Assad, dar „prerogativele pre-
ºedintelui sunt fixate prin Constituþie
ºi preºedintele nu îºi poate abandona
prerogativele”. O schimbare „a Con-
stituþiei presupune organizarea unui
referendum popular. (...) dacã ei vor
sã discutãm aceste lucruri, ele vor fi
prezentate la conferinþã ºi, atunci
când ºi dacã se va ajunge la un acord,
îl vom supune referendumului”, a
precizat Assad. În ceea ce priveºte
livrarea de cãtre Rusia a unor rache-
te sol-aer sofisticate S-300, el a re-

cunoscut cã regimul sãu a primit un
prim lot. „Acordurile trecute cu
Rusia nu au legãturã cu criza (...)
Toate acordurile trecute cu Rusia
vor fi onorate, iar o parte dintre ele
au fost deja, recent (...) noi ºi ruºii
vom continua sã onorãm aceste
acorduri”. ªeful statului a recunos-
cut, de asemenea, pentru prima
datã, cã puternica miºcare ºiitã liba-
nezã Hezbollah luptã alãturi de tru-
pele sale în oraºul Qousseir (cen-
tru-vest), în apropiere de frontiera
libanezã. El a precizat totuºi cã „Hez-
bollahul este prezent în Siria deoa-

rece bãtãlia care se dã este împotri-
va Israelului ºi a agenþilor sãi din Li-
ban ºi Siria. Qousseir nu este impor-
tant în sine, este importantã frontie-
ra, (deoarece) se încearcã înãbuºirea
rezistenþei (Hezbollah)”. Regimul si-
rian este acuzat cã, pe la aceastã fron-
tierã, transferã arme Hezbollah.

Pe de altã parte, opoziþia sirianã
a anunþat joi, la Istanbul, cã nu va
participa la conferinþa de pace in-
ternaþionalã denumitã „Geneva 2”
atât timp cât principalii susþinãtori
ai preºedintelui Bashar al-Assad „in-
vadeazã” Siria.

Bashar al-Assad vorbeºte despre o „presiune popularã”
de a se deschide frontul în Platoul Golan

Alertã portocalie
în Guatemala,
dupã erupþia unui vulcan

Organismul care se ocupã de
gestionarea catastrofelor în
Guatemala (Conred) a decretat joi
alertã portocalie - neînsoþitã de
evacuãri - dupã erupþia vulcanu-
lui Pacaya, situat la aproximativ
50 de kilometri sud de capitalã, în
cursul dimineþii. Conred „a
decretat alertã portocalie din
cauza erupþiei de joi dimineaþa ºi
pentru cã activitatea (seismicã) ar
putea sã se intensifice în orele
urmãtoare, potrivit indiciilor
Institutului de vulcanologie”, a
declarat organismul într-un
comunicat. La ora 6.15 (15.15 ora
României), vulcanul cu altitudi-
nea de 2.552 de metri a înregistrat
„o erupþie efuzivã” (cu proiecþie
de lavã), a anunþat Conred,
evocând riscul unei emisii
abundente de cenuºã care ar
putea, în cazul în care vântul suflã
cãtre nord, sã ajungã deasupra
oraºului Guatemala.

ªomajul din zona euro
a atins un nivel record
în aprilie, de 12,2%

ªomajul din zona euro a
crescut de la 12,1% în martie la
12,2% în aprilie, un nou nivel
record pentru uniunea monetarã,
sporind astfel presiunea asupra
liderilor Bãncii Centrale Europe-
ne (BCE) pentru susþinerea
economiei aflate în recesiune.
Analiºtii consultaþi de Bloomberg
au anticipat nivelul ºomajului
anunþat ieri de Eurostat (oficiul
de statisticã al UE). La nivelul
Uniunii Europene, ºomajul s-a
menþinut în aprilie la 11%, dupã
ce rata pentru luna martie,
anunþatã anterior de Eurostat la
10,9%, a fost revizuitã la 11%.
„Ne aflãm într-o cursã contracro-
nometru ºi în prea multe þãri, prea
mulþi oameni fãrã loc de muncã, în
special tineri, ne aduc aminte cã
aceastã luptã nu a fost câºtigatã ºi
sunt necesare noi eforturi”, a
declarat sãptãmâna aceasta
preºedintele UE, Herman Van
Rompuy. Acesta intenþioneazã sã
prezinte propuneri, la un summit
din luna iunie al liderilor UE,
pentru susþinerea înfiinþãrii de
locuri de muncã. Austria are cel
mai redus ºomaj din UE, potrivit
datelor Eurostat, de 4,9%, în timp
ce Grecia, cu 27%, ºi Spania, cu
26,8%, înregistreazã cele mai
ridicate rate.

Obama, în scãdere
de popularitate

Cota de încredere a populaþiei
faþã de preºedintele american
Barack Obama a scãzut semnifica-
tiv la începutul lunii, marcatã de o
serie de controverse legate de
autoritatea fiscalã, atacul de la
Benghazi ºi supravegherea
jurnaliºtilor de la Associated
Press (AP), potrivit unui sondaj
publicat joi. Conform anchetei
sociologice Quinnipiac, 49%
dintre persoanele intervievate au
o opinie negativã asupra modului
în care guverneazã Obama, în
timp ce 45% îl aprobã. Este vorba
despre o inversare în raport cu 1
mai, când 48% aprobau acþiunile
preºedintelui, iar 45% le respin-
geau. Persoanele intervievate au o
opinie negativã în ceea ce-l
priveºte pe Obama ºi modul cum a
gestionat aceste trei dosare, 51%
pentru atacul de la Benghazi ºi
IRS (Fiscul american), iar 55%
dintre ei pentru scandalul AP.
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Anunþul tãu!
Primãria Municipiului Craiova anunþã
publicul interesat asupra declanºãrii
etapei de încadrare conform HG 1076/
2004 privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe în
vederea obþinerii avizului de mediu pen-
tru P.U.Z. „modernizare complex spor-
tiv Craiova”.  Prima versiune a planului
poate fi consultatã la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, de luni – vineri
între orele 9-14. Publicul interesat poa-
te transmite în scris comentarii ºi su-
gestii pânã la data de 15.06.2013 la se-
diul APM Dolj din str. Petru Rareº, nr. 1,
Craiova sau pe mail: apmdj@anpm.ro.
S.C. COREAL S.A., titular al activitãþii
Restaurant Castelul Fermecat, ce se
desfãºoarã în Craiova, Parcul Nico-
lae Romanescu, anunþã publicul in-
teresat asupra solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei de mediu. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
APM Dolj Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de 17.06.2013.
Curcea Marius-Cãtãlin titular al proiec-
tului „Construire halã service-auto-P ºi
clãdire de birouri- P+1” anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii adec-
vate, în cadrul procedurilor de evalua-
re a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiectul
„Construire halã service-auto-P ºi clã-
dire de birouri- P+1” propus a fi ampla-
sat în comuna Breasta, sat Breasta, str.
C-tin Argetoianu, nr. 131, jud. Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº, nr.1, jud. Dolj, în zilele de l-
j, între orele 8-16:30 ºi v între orele 8-
14, precum ºi la urmãtoarea adresa de
internet: http// apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data publicã-
rii anunþului, pânã la data de 5-06-2013.

CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj,
program 8-16. Tele-
fon: 0751/911.417.
Solicit angajare, se-
cretariat, administra-
þie. Telefon: 0763/
17.23.63.
Absolvent al Facultãþii
de Ingineria Mediului
în Horticulturã, cu ex-
perienþã în domeniul
vânzãrii de materiale
de construcþii, caut loc
de muncã în aceste
domenii. Telefon:
0351/802.028.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mo-
bilã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.
Angajez femeie inter-
nã pentru îngrijirea
unei bãtrâne. Telefon:
0749/780.751

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

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jghea-
buri ºi reparãm. Tele-
fon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.

Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist ma-
rochinãrie. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

VÂND garsonierã Tg.
Jiu, str. Zambilelor, bl. 12,
et. 1, 70.000 Euro/neg.
Telefon: 0767/276.584.

Vând camerã cãmin
îmbunãtãþitã, Valea
Roºie. Telefon: 0763/
524.642.
Vând/schimb garsonie-
rã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Tele-
fon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament
douã camere deco-
mandate, 2 balcoane,
et. 8, Ciupercã, 40.000
euro negociabil. Tele-
fon: 0764/060.106.
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Schimb (vând) în
Constanþa aparta-
ment 2 camere deco-
mandate confort l cu
similar Craiova. Tele-
fon: 0251/547.907.
0241/ 616.736.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.

Vând apartament 2
camere, Brazda lui
Novac. Telefon: 0762/
307.962.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 56.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi, mo-
bilat. Telefon: 0762/
243.539.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.
Vând apartament 3 ca-
mere, Slatina, zona
ACR, parter, cu toate
dotãrile, preþ negociabil.
Telefon: 0762/620.432.

CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul in comuna Leu, str. Puturi, nr. 2, judetul
Dolj, cod fiscal 4553631, telefon /fax 0251373259, email: leu@cjdolj.ro organi-
zeaza in conditiile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica si a HG 168/2007 pentru aprobarea Normelor meto-
dologice de aplicare a acesteia precum si in baza art. 123 din Legea 215/2001
republicata licitatie, in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani a suprafe-
tei de 10400 mp situata in sat Zanoaga T 71/2 P547 aflata in domeniul privat.

Obiectul concesiunii il constituie suprafata de 10400 mp situata in sat Za-
noaga, T 71/2 P547 aflata in domeniul privat.

Pot participa la licitatie persoane juridice care au ca obiect de activitate
“agricultura” si care fac dovada achitarii, taxei de particpare in suma de 60
lei, garantiei de participare  in suma de 50 lei si achitarii contravalorii caietului
de sarcini in suma de 20 lei.

Perosanele interesate pot procura documentatia de atribuire de la sediul
Primariei comunei Leu compartimentul secretariat.

Data-limita pentru solicitarea clarificarilor 4.iulie 2013.
Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei comunei Leu pana la data de 11

iulie 2013 ora 16.
Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui societatii, adresa, nr

de telefon al ofertantului.
Ofertele vor fi depuse in 2 exemplare.
Licitatia publica se va desfasura la sediul Primariei comunei Leu in data de

12 iulie  ora 10.
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de con-

cesionare se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
cu modificarile ulterioare.

Actiunea in justitie se introduce la Sectia Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Dolj.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Local Leu ,comparti-
mentul secretariat sau telefon 0251373259.

Data transmiterii anuntului catre institutitiile abilitate in vederea publicarii:
30.05.2013.
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Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã
lângã Craiova. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
Vând CRAMA ªI
GRÃDINA DE VARÃ
«MINERVA». Tele-
fon: 0731/866.929.
Vând HOTELUL ºi
SALA «MAURÃ»
MINERVA. Telefon:
0731/866.929.
Vând casã Mofleni. Te-
lefon: 0769/669.364.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe,  livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructi-
feri, viþã-de-vie. Tele-
fon: 0768/710.866.

La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere
cu puþ american ºi
4000 mp, pomi, în Li-
vezi, com. Podari. Te-
lefon: 0251/522.579.
Vând casã cu etaj,
pod, subsol, construc-
þie solidã, zonã centra-
lã, Agronomie, 6 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, te-
ren 462 m2, garaj. Te-
lefon: 0726/275.943.
Vând casa D+P 6 came-
re, 2 bãi, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp, garaj.
Telefon: 0761/824.947.

TERENURI
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34. Preþ
negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.

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
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Cedez 4300 mp teren
intravilan în schim-
bul – garsonierã +
diferenþã bani – la 10
km de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.765.
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între
case, cu casã la þarã
în comunele învecina-
te sau vând. Telefon:
0763/616.711.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor), negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/44.04.41.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/99.55.94.

Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabrica-
þie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Tele-
fon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate
500 mp cu teren intravi-
lan 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton. Te-
lefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

VÂND Combinã
Class Consul, sta-
re impecabilã, me-
r i tã vãzutã. Tele-
fon: 0746/015.958.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã  pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, fa-
sole, vie 0,30-1-2
lei/buc. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Leu
nr. 10/2013 CONSILIUL LOCAL LEU CU SEDIUL IN COMUNA LEU,
STR. PUTURI, NR. 2,TEL/FAX 0251373259, email leu@cjdolj.ro
anunta ca in data de 11 iulie 2013 ora 12 se va desfasura la
sediul Consiliului Local Leu licitatia publica deschisa in vede-
rea delegarii gestiunii Serviciului de alimentare cu apa Leu.

Aria teritoriala unde se furnizeaza serviciul: sat Leu,
comuna Leu

Serviciul  prestat: captare apa, inmagazinare apa, tratare apa,
distributie apa

Durata contractului de delegare a gestiunii:25 ani
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Local

Leu in data de 11 iulie 2013 ora 12
Termenul-limita pentru depunerea ofertelor: 10 iulie 2013

ora 16
Documentatia este disponibila la adresa :www.primarialeu.ro
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei co-

munei Leu, str. Puturi nr. 2, tel. 0251373259, persoana de con-
tact Alexandrescu Ion
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia
ºi cãrãmidã. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând þuicã de 40 gra-
de. Telefon: 0745/
751.558.
Vând jaluzele vertica-
le pentru sufragerie,
culoare portocaliu,
preþ foarte bun. Tele-
fon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând maºinã de spã-
lat, televizor color, fri-
gider clasa A. Telefon:
0742/884.839; 0351/
463.661.

Vând frigider Electro-
star, combinã muzica-
lã CMS 205, piese Da-
cia noi, piei bovinã ar-
gãsite, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã albã
– faianþã micã roz, ne-
gociabil. Telefon: 0770/
334.168.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz
pentru voiaj, arcuri spi-
rale pentru suspensii
dublurã la Mercedes
190D, de epocã. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând masã lemn ma-
siv – ext.12 persoane,
fotolii sculptate gen jilþ;
dozator bere + tub
CO2, frigidere, scaun
ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom,
aparat telefon-fax. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.

Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei.
Cadou nuntã deosebit.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând grâu, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax
volan cu pedaliere ºi
contact cu cheie Dacia
1310 nou, arzãtor în-
cãlzire la gaze sau bu-
telie, arzãtoare gaze
sobã, reductor tub oxi-
gen. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cãmãºi naþio-
nale. Telefon: 0351/
459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la
4 gãuri pt. Opel Astra
F Caravan, montate
cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14.
Preþ 100 lei/buc. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã
interior, telescop spa-
te pt. Opel Astra F Ca-
ravan ºi 2 oglinzi ex-
terioare, 1 interior pt.
Dacia 1300. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/517.023.
Ozonator: purificã ae-
rul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri,
frigider. Telefon: 0724/
512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0743/462.582.
Vând centralã Vaillant
26 kw, membranã, apã
caldã, defectã. Tele-
fon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Tele-
fon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu
þeavã ºi butoi galvani-
zat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3 canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifoni-
er, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãl-
zitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din
piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neocla-
sic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox ro-
tundã, diametru 38 mm
ºi lungã de 300 mm.
Telefon: 0351/800.654.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã
- 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.

Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufrage-
rie lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi sta-
tice, icoane ulei ºi foi-
þã aur, convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188
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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, 1 iunie 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 uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosa-
pã Honda, echipa-
ment vânãtoare din
piele, hidrofor pentru
irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea
berii, þinutã în butoi de
dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de came-
rã, balcon, în ghiveci
ºi rãsad de muºcate
cu floare bãtutã, alb,
frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
SCHIMBURI

Schimb apartament
2 camere parter cu
apartament 2 came-
re etaj 1 + diferen-
þa. Rãsteanu Gheor-
ghe, Craiova, bl.
131B, sc. 3, Craiovi-
þa Nouã, ap. 1.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0736/429.876;
0758/937.083.
Particular! Cumpãr
apartament – garsoni-
erã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Te-
lefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr casã modes-
tã cu gaze ºi curte în
Constanþa – ICIL. Te-
lefon: 0351/429.144.
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte mi-
nimum 1000 mp, utili-
tãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Cumpãr pisic persan,
alb, mic. Telefon:
0726/154.235.
Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet
sau Diamant. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr convenabil
baterie maºinã 12V x
55 AH, ROMBAT sau
MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL, 70-80
MP. TELEFON: 0729/
033.903.
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii
mãsuþã hol. Telefon:
0761/824.947.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sã-
bii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
ÎNCHIRIEZ spaþiu co-
mercial, str. Sf. Apostoli.
Telefon: 0745/581.701.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez la bloc, Ca-
lea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095
ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costu-
rile întreþinerii. Telefon:
0760/428.582.

Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar,
discotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã
– Brazdã în blocurile
G4, G5, sau G6. Tele-
fon: 0762/109.595.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti
(zona Institut), com-
plet mobilatã ºi uti-
latã. Telefon: 0764/
855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 camere,
2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot con-
fortul, 250 euro. Rog
seriozitate! Telefon:
0720/001.909.

Închiriez garsonierã
bulevardul „1 Mai”. Te-
lefon: 0785/886.507.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gaz-
dã, la bloc, lângã Me-
dicinã. Telefon: 0770/
300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Salariat, 50 de ani,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi al-
coolice, caut doam-
nã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã
de vârstã. Telefon:
0740/895.691.

Domn divorþat 62, 175,
75, serios doresc cu-
noºtinþã doamnã, vâr-
stã apropiatã, aspect
plãcut, serioasã. Tele-
fon: 0764/422.380
Intelectual craio-
vean cu vilã, pensi-
onar, sãnãtos, al-
truist, caut partene-
rã compatibilã. Tele-
fon: 0251/458.192.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar
pensionar, doresc, con-
tra retribuþie, doamnã
pentru companie ºi în-
grijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.

Pensionar singur caut
familie pentru întreþi-
nere la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adã-
post ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
CONDOLEANÞE
Familia Mihai Mãceº
este alãturi de Mari-
nela, Irina ºi Corina
la decesul profeso-
rului VIªAN ION, soþ
ºi tatã deosebit.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
COMEMORÃRI

Azi se împlineºte un
an de când TOADER
ANGELA, scumpa
noastrã soþie, mamã

ºi soacrã, s-a stins
din viaþã. Nu te vom
uita niciodatã!
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Sâmbãtã
Digi Sport 1
10:00, 13:30 – MOTO GP – Marele Premiu

al Italiei: sesiuni de antrenamente / 17:00 –
FORMULA 3 – Cursa 2, Red Bull Ring / 18:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Real Madrid –
Osasuna / 20:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Barcelona – Malaga.

Digi Sport 2
16:15 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor, final four: Kielce – Barcelona / 18:00 –
VOLEI (F) – Baraj CE 2013, manºa tur: România
– Cehia / 22:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Sevilla – Valencia ºi Deportivo – Sociedad
(transmisii alternative).

Digi Sport 3
15:00 – ECHITAÞIE – FEI Silver Tour: con-

curs internaþional de sãrituri peste obstacole /
17:00 – HANDBAL (F) – Baraj CM 2013, man-
ºa tur: Slovacia – România / 19:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor, final four: Kiel –
Hamburg / 23:00 – ATLETISM: Diamond Lea-

gue, Eugene (SUA).
Dolce Sport 1
21:00 – FOTBAL – Finala Cupei Germaniei:

Bayern Munchen – VfB Stuttgart.
GSP TV
14:30 – BILIARD / 2:00 – FOTBAL – Camp.

SUA: New York Red Bulls – Vancouver White-
caps / 5:30 – FOTBAL – Camp. SUA: Chivas
USA – Seattle Sounders.

PRO TV
20:45 – FOTBAL – Finala Cupei României:

CFR Cluj – Petrolul.
TVR 2
20:30 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Cam-

pionatele Europene – concurs individual: mã-
ciuci ºi panglicã.

Eurosport
12:00 – TENIS – Roland Garros: ziua a ºap-

tea.
Eurosport 2
7:00 – FOTBAL AUSTRALIAN: Adelaide

Crows – Fremantle / 12:00 – TENIS – Roland
Garros: ziua a ºaptea.

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

sesiune de antrenamente / 12:00 – MOTO GP –
Marele Premiu al Italiei: calificãri / 15:00 – MOTO
GP – Marele Premiu al Italiei: cursa / 16:15 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: finala pen-
tru locul 3 / 19:00 – HANDBAL (M) – Liga Cam-
pionilor: marea finalã / 0:30 – FOTBAL – Camp.
Braziliei: Atletico Mineiro – Sao Paulo.

Digi Sport 2
12:00 – FORMULA 3 – Cursa 3, Red Bull

Ring / 13:00 – GT OPEN – Cursa 2, circuit de
Portimao (Portugalia) / 14:30 – DTM: cursa /
16:30 – AUTOMOBILISM – Wolkswagen Sci-
rocco R-Cup: cursa 2.

Digi Sport 3
12:00 – ECHITAÞIE – FEI calificãri CE Young

Riders 2013: concurs internaþional de sãrituri
peste obstacole / 14:00 – ECHITAÞIE – FEI
Gold Tour Final: concurs internaþional de sãri-
turi peste obstacole / 15:00 – JUDO (M) – Ope-

nul European Bucureºti: 81, 90, 100, +100 kg.
Dolce Sport 1
22:00 – FOTBAL – Meci amical: Brazilia –

Anglia.
Dolce Sport 2
20:30 – FOTBAL – Camp. Greciei: Atromi-

tos Atena – Asteras Tripolis.
Sport.ro
19:00 – BASCHET (M) – Liga a II-a: CS

Steaua – Concordia Chiajna.
GSP TV
14:30 – BILIARD / 0:00 – FOTBAL – Camp.

SUA: Chicago Fire – DC United.
TVR 2
12:15 – CANOTAJ – Campionatul European

/ 16:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Campio-
natele Europene – finale: cerc ºi minge / 17:05
– GIMNASTICÃ RITMICÃ – Campionatele Eu-
ropene – finale: mãciuci ºi panglicã.

Eurosport
12:00 – TENIS – Roland Garros: ziua a opta.
Eurosport 2
12:00 – TENIS – Roland Garros: ziua a opta.

Sâmbãtã: Real M. – Osasuna (18:00), Barcelona – Malaga (20:00), Gra-
nada – Getafe, Sevilla – Valencia, Deportivo – Sociedad, Celta – Espanyol,
Mallorca – Valladolid, Zaragoza – Atletico, Levante – Betis, Rayo – Bilbao.
Ce excepþia primelor douã jocuri, care vor începe la ora 18:00, respectiv
20:00, restul partidelor vor debuta la ora 22:00.

1. Barcelona 97 11. Levante 45
2. Real M. 82 12. Espanyol 44
3. Atletico 73 13. Bilbao 44
4. Valencia 65 14. Valladolid 43
5. Sociedad 63 15. Osasuna 39
6. Malaga 57 16. Granada 39
7. Betis 55 17. Deportivo 35
8. Rayo 52 18. Celta 34
9. Sevilla 47 19. Zaragoza 34
10. Getafe 47 20. Mallorca 33
Locurile 1-4: Liga Campionilor / Locul 5-7: Liga Europa (dat fiind

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

Dupã ce ºi-a adju-
decat titlul în Bundes-
liga ºi trofeul UEFA
Champions League,
Bayern Munchen va
încerca în aceastã
searã, pe stadionul
Olimpic din Berlin, sã
punã mâna ºi pe Cupa
Germaniei, performan-
þã nicicând bifatã de
vreo grupare din pa-
tria lui Goethe. Stut-
tgart-ul lui Alexandru
Maxim va fi adversa-
ra bavarezilor din fina-
lã, formaþie de care
aceºtia au trecut în
ambele dispute din
campionat. La Mun-
chen, în tur, s-a lãsat
chiar rãu pentru VfB,
umilitã cu 6-1.

Bayern, deloc greu de dedus,
este de departe cea mai galonatã
echipã din istoria competiþiei, cuce-
rind nu mai puþin de 15 trofee în cele
18 finale disputate. Ultima izbândã
dateazã din 2010, când a trecut cu
4-0 de Werder Bremen (a doua echi-

Astãzi de la ora 17:00 (Digi Sport 3), naþionala femini-
nã de handbal a României va disputa, în deplasare, con-
tra Slovaciei, manºa tur a barajului de calificare la Cam-
pionatul Mondial din Serbia (7-22 decembrie 2013).

Criticat pentru cã nu a modificat aproape nimic la echi-
pa naþionalã în primele luni de mandat de la revenirea pe
banca tehnicã, Gheorghe Tadici a fãcut schimbãri majore
în lot pentru prima acþiune oficialã a României în 2013.
Selecþionerul a convocat nu mai puþin de 12 jucãtoare noi
faþã de echipa pe care a deplasat-o la Euro 2012.

Practic, din trupa care a ocupat locul 10 în Serbia, Tadici
a mai pãstrat doar ºapte fete: Ungureanu, Curea, Dincã,
Nechita, Pintea, Brãdeanu ºi Þãcãlie. În rest, lotul a fost
completat cu handbaliste tinere, care au fost testate ºi care
au confirmat la cele trei acþiuni de pregãtire incluse în ca-
lendar în perioada februarie – aprilie. Prin urmare, media de
vârstã la naþionalã a scãzut drastic în numai ºase luni, de la
27,62 ani, cât a avut echipa României la Euro, la 25,31 ani,

„Am încercat sã formãm o echipã din jucãtoare cu mare
experienþã internaþionalã, altele cu o experienþã medie ºi
din fete care pot asigura viitorul de mâine. Sunt foarte
mulþumit cum s-au integrat în echipã Þãcãlie, Dincã ºi
Chiper. Marin ºi Bãbeanu au o exprimare tot mai bunã ºi
s-au disciplinat, în timp ce Ungureanu, Brãdeanu, Nechi-
ta ºi Curea sunt devotate, dedicate acestei activitãþi ºi

Clasament

1. Steaua 34 24 7 3 74-29 79
2. Pandurii 34 19 6 9 57-43 63
3. Petrolul 34 16 14 4 60-34 62
4. Astra 34 17 9 8 64-37 60
5. Vaslui 34 16 10 8 50-35 58
6. Dinamo 34 16 8 10 48-40 56
7. FC Braºov 34 14 9 11 50-51 51
8. Rapid 34 13 10 11 35-35 49
9. CFR Cluj 34 12 13 9 56-39 49
10. Mediaº 34 12 10 12 42-46 46
11. Oþelul 34 11 10 13 38-42 43
12. „U” Cluj 34 10 8 16 39-55 38
13. Viitorul 34 8 12 14 45-57 36
14. Ceahlãul 34 9 7 18 41-59 34
15. Concordia 34 7 12 15 29-49 33
16. Severin 34 7 11 16 36-47 32
17. Iaºi 34 7 5 22 31-50 26
18. Bistriþa 34 3 9 22 21-69 18
Au retrogradat: Gloria Bistriþa, Poli Iaºi, Concordia Chiajna, CS Tur-

nu Severin, „U” Cluj ºi Rapid Bucureºti (ultimele trei n-au primit licenþa).
Au promovat: FC Botoºani, Sãgeata Nãvodari, Corona Braºov, ACS

Poli Timiºoara.

HANDBAL (F) – PLAY-OFF DE CALIFICARE LA CM 2013 – MANªA TUR

Întinerita Românie dã examen în Slovacia
modele de urmat”, a comentat Gheorghe Tadici.

Cât priveºte meciul de azi, selecþionerul a afirmat: “Ne-
am propus o victorie în Slovacia, însã rãmâne de vãzut
dacã vom reuºi acest lucru. Noi avem destule debutante,
iar adversarele joacã de mult timp împreunã. Sperãm sã
facem un rezultat bun, care sã ne asigure ºanse certe
pentru calificare înaintea partidei pe care o vom avea pe
teren propriu, la Oradea (n.r. 8 iunie)”.

Gheorghe Tadici abordeazã meciurile cu Slovacia cu
urmãtorul lot: Paula Ungureanu, Mirela Nichita, Denisa
Dedu – portari; Iulia Curea, Nicoleta Dincã, Ana Maria
Tãnãsie, Ada Nechita, Laura Chiper – extreme; Crina Pin-
tea, Raluca Agrigoroaie, Manuela Manda – pivoþi; Dana
Bãbeanu, Laciana Marin, Aurelia Brãdeanu, Gabriela Mi-
halschi, Adriana Þãcãlie, Eliza Buceschi, Gabriela Peria-
nu ºi Roxana Varga – linia de 9 m.

Slovacia nu face parte din elita echipelor europene ºi
nu s-a calificat la CE 2012.

Iatã ºi celelalte meciuri din baraj (1-2 / 8-9 iunie): Tur-
cia – Danemarca, Islanda – Cehia, Macedonia – Spania,
Olanda – Rusia, Germania – Ucraina, Suedia – Polonia,
Franþa – Croaþia.

Din Europa sunt calificate direct Serbia (þara gazdã),
Norvegia (campioana mondialã en-titre), Muntenegru ºi
Ungaria (finalistele ediþiei trecute a CE).

Se pot opune Maxim & co.?

Bayern,  în  faþa unei  t r ip le istor iceBayern,  în  faþa unei  t r ip le istor iceBayern,  în  faþa unei  t r ip le istor iceBayern,  în  faþa unei  t r ip le istor iceBayern,  în  faþa unei  t r ip le istor ice

pã ca numãr de trofee – 6). De atunci
Bayern a mai susþinut o finalã, chiar
anul trecut, eºec la scor cu Borus-
sia Dortmund, 2-5. Trecând în tabã-
ra adversã, Stuttgart a evoluat de
cinci ori cu trofeul pe masã, trium-
fând în trei rânduri. De Energie Cot-
tbus se leagã cea mai recentã amin-

tire plãcutã a roº-al-
bilor, 2-0 în 1997. Fix
la 10 ani VfB a mai
susþinut un ultim act,
2-3 dupã prelungiri
cu Nurnberg.

Bayern ºi Stut-
tgart nu sunt prima
ciocnire într-o finalã.
Cele douã s-au mai
întâlnit ºi în 1986,
ocazie cu care bave-
rezii ºi-au altoit serios
adversarii, 5-2.

Drumul pânã în
finalã:

Bayern: 4-0 (d)
cu Regensburg (II),
4-0 (a) cu Kaiser-
slautern (II), 2-0 (d)
cu Augsburg, 1-0
(a) cu Dortmund,

6-1 (a) cu Wolfsburg.
Stuttgart: 5-0 (d) cu Falkensee (V),

3-0 (a) cu St’Pauli (II), 2-1 (a) cu FC
Koln (II), 2-0 (a) cu Bochum (II), 2-1
(a) cu Freiburg.

Partida din aceastã searã va fi în
direct pe Dolce Sport 1, cu începere
de la ora 21:00.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)

Steaua – FC Braºov 4-0
Au marcat: Rusescu 2, Szukala 7, Nikolic 56, Ad. Popa 87.

Oþelul – Dinamo 0-1
A marcat: Axente 68.

CFR Cluj – „U” Cluj 3-1
Au marcat: Maah 5, 80, 87 / Szekely 65.

Petrolul – Gaz Metan 1-1
Au marcat: Hamza 102 – pen. / Vitinho 43.

Pandurii – Astra 1-1
Au marcat: Lemnaru 56 / Bukari 33

Gloria – Concordia 1-3
Au marcat: Cubilla 68 / Savin 31, Fl. Ilie 63, Balgiu 84.

Rapid – Ceahlãul 2-0
Au marcat: Ciolacu 37, Herea 39.

Viitorul – CS Severin 3-4
Au marcat: Puþanu 18, Rusu 39 – pen., 62 / M. Roman 8, Fl. Costea 52, 76,

Vranjkovic 84.
CSMS Iaºi – FC Vaslui 1-2

Au marcat: Mitrea 66 / Antal 19, Buhãescu 41.

Liga I - Etapa a 34-aLiga I - Etapa a 34-aLiga I - Etapa a 34-aLiga I - Etapa a 34-aLiga I - Etapa a 34-aLiga I - Etapa a 34-aLiga I - Etapa a 34-aLiga I - Etapa a 34-aLiga I - Etapa a 34-a
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sport

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

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Aventura lui Carmen Amariei la
Craiova nu s-a încheiat o dată cu
accidentarea la umăr care i-a pus
capăt carierei, fos ta handbalistă
fiind prezentată ieri ca noua antre-
noare a ec hipei SCM Craiova.
Amariei, 34 de ani, l-a înlocuit pe
Bogdan Burcea şi a semnat un con-
tract pe doi ani cu formaţia din
Bănie. „Am fost onorată de pro-
punerea Craiovei, am acceptat-o în
detrimentul altor oferte, inclusiv de
la unele echipe din Franţa, fiindcă
am fost atrasă de acest public în-
focat după handbal şi după sport
în general, care aşteaptă perfor-
manţe. Chiar dacă sunt la început
de carieră, am încredere în cunoş-
tinţele acumulate ca jucătoare şi

Amariei
vrea „galactice”

la Craiova
Noua antrenoare principală a SCM-ului speră să aducă

în Bănie câteva jucătoare de la Oltchim

În ultima etapă a seriei a 4-a a Ligii a III-a, CS Apă Craiova a
pierdut în deplasare meciul cu Jiul Rovinari, scor 1-2 şi a revenit
după doar un sezon în eşalonul judeţean. Craiova nu mai are nici o
echipă în ligile naţionale, acolo unde pot ajunge Dunărea Calafat sau
FC Podari, după barajul cu Recolta Dănceu de pe 19 iunie. La Rovi-
nari, acolo unde a promovat după barajul cu Posada Perişani, CS
Apă  a condus cu 1-0 prin golul marcat de Renato Bălan (55), dar
cum contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării s-au
impus fără probleme, succesul craiovenilor era inutil, aşa că pe final
Rovinari a revenit marcând prin Stegaru (85), Traşcă (90). CS Apă
Craiova a terminat pe locul 11, cu 21 de puncte. Din seria a 4-a a
promovat Minerul Motru, care se va alătura celorlalte 5 echipe care au acces în Liga a II-a: SC Bacău,
Viitorul Axintele, ACS Berceni, Unirea Tărlungeni şi Olimpia Satu Mare.

Craiova nu mai are echipă în eşaloanele naţionale
CS Apă a retrogradat din Liga a III-a

Cariera lui Carmen Amariei:
 a evoluat la: Oltchim (1997-2000), Besancon (2000-2004), Randers (2004-2005), Slagelse (2005-

2007), Jolidon Cluj (2007-2008), Rulmentul Braşov (2008-2009), FC Copenhaga (2009-2010), Viborg
(2010-2011), Terom Iaşi (2011-2012), SCM Craiova (2013).
 a câştigat de două ori Liga Campionilor cu Slagelse
 a câştigat de 3 ori titlul naţional cu Oltchim
 a câştigat de 2 ori liga daneză cu Slagelse
 a câştigat de 3 ori titlul cu Besancon
 golgher al CM de handbal în 1999
 câştigătoare a Cupei Cupelor cu Besancon
 campioană mondială de tineret în 1995 cu naţionala României
 cea mai bună marcatoare din Liga Naţională în 2000 cu 178 de goluri

sper să ne îndeplinim obiectivele.
Acestea vor fi stabilite după con-
turarea lotului, dar e cert c ă ne
vom propune mai mult decât până
ac um”,  spune Carmen Amariei,
care este adepta stilului nordic în
antrenorat, modelele sale fiind Ja-
kob Vestergaard şi Anja Andersen.
Ţintele principale ale lui Amariei
sunt jucătoarele Oltchimului, Adri-
ana Nechita, Aurelia Brădeanu, Iu-
lia Curea sau Daniela Băbeanu, pe
care speră să le convingă să sem-
neze cu clubul din Bănie. „Mi-ar
părea rîu să dispară un brand pre-
cum Oltchim, dar o dată cu dis-
ponibilizarea jucătoarelor de aco-
lo, sper să mi se alăture câteva din-
tre ele la Craiova şi să facem echi-

pă competitivă aic i”, a declarat
Amariei. După retragerea portări-
ţei Ildiko Barbu într-un meci de-
mons trativ SCM Craiova –
Oltchim, Amariei îşi doreşte cât mai
curând să organizeze un meci ase-
mănător, dar la care să invite foste-
le coechipiere şi antrenori, printre
care Anja Andersen, Riegelhuth, Le-
ganger, Bojana Popovic sau Maja
Savic. Carmen Amariei a fost
căsătorită cu voleibalistul Radu
Lungu, de care a divorţat în
urmă cu câţiva ani, iar acum
este într-o relaţie cu fostul că-
pitan al Universităţii Craiova,
Dorel Stoica, acesta fiind şi el
aproape de revenirea în Bănie,
o dată cu renaşterea Ştiinţei.


