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- Pe Popescu l-au internat în spi-
tal pentru că l-a snopit nevastă-sa
în bătaie şi la poliţie ea a declarat
că a fost autoapărare. actualitate / 3

cultură / 8 şi 9

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

Ieri, s-a semnat la Cra-
iova un acord de coopera-
re  între  Oficiul Francez
pentru Imigraţie şi Inte -
grare , Colectivitatea loca-
lă Nantes  Metropole  ş i
Consiliul Judeţean Dolj,
care  a fost contrasemnat
de  prefectul judeţului. De-
legaţia franceză a fost con-
dusă de ambasadorul Fra-
ne i la Bucureşti, Philippe
Gustin, şi Gilles Retiere,
preşedinte le  metropole i
Nantes . Evenimentul re -
prezintă transpunerea la ni-
vel local a Acordului-cadru,
încheiat în septembrie 2012
între Oficiul Francez pentru
Imigraţie şi Integrare, Mi-
nisterul Muncii, Familie i şi
Protecţiei Sociale şi Minis-
terul Administraţiei şi In-
ternelor din România pri-
vind demararea procesului
de  implementare  a unui
program experimental pen-
tru reinserţia familiilor de
cetăţeni români de etnie
romă care  revin voluntar
din Franţa în localităţile de
origine.
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Consiliul Judeţean Dolj a semnat un acord
cu Metropola Nantes pentru reinserţia
a 20 de familii de romi
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Teatrul „Colibri”
va transforma
Clubul Electroputere
într-un loc de
poveste pentru
copiii craioveni

Theodor Baconschi
sau când bunul
simţ moţăie

Cunoscut ca om politic, constructor
declarat al dreptei, deşi pe şantierul des-
chis de câţiva ani nu s-a depăşit faza de
dezbatere, Theodor Baconschi se eviden-
ţiază prin trufia intelectuală, utopia
egoistă şi ridiculizarea propriului par-
tid, redus, cum afirmă şi Traian Ungu-
reanu, la aceeaşi acuzaţie: insuficienta
instrucţie, prea puţina bibliografie şi
deloc lume bună. (...) Toate acestea au
prea puţină legătură cu ultimul său co-
mentariu, de sâmbătă, din „Evenimen-
tul Zilei”, unde se avântă la un moment
dat, neinhibat, în câmpul criticii litera-
re, evaluându-l, indirect, pe Octavian
Paler, ca scriitor mediocru, alăturându-
l lui Paulo Coelho, la fel de „îndrăgit”,
cu destul succes la public.

Salvat de poliţişti dintr-o fântână
părăsită, în câmpeveniment / 4
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Premierul Victor Ponta va între-
prinde, astãzi ºi mâine, o vizitã ofi-
cialã în Germania, în cursul cãreia
va încerca sã reconstituie relaþiile

Ponta, vizitã de douã zile la BerlinPonta, vizitã de douã zile la BerlinPonta, vizitã de douã zile la BerlinPonta, vizitã de douã zile la BerlinPonta, vizitã de douã zile la Berlin
Noii judecãtori CCR îºi
preiau astãzi mandatul

Noii judecãtori ai Curþii
Constituþionale a României
(CCR) - Daniel Morar (numit
de preºedinte), Mona Pivnice-
ru (numitã de Senat) ºi Valer
Dorneanu (numit de Camera
Deputaþilor) - îºi preiau astãzi
mandatul, dupã depunerea
jurãmântului de învestiturã.
Dupã înnoirea Curþii, cei nouã
judecãtori îºi vor alege preºe-
dintele pentru urmãtorii trei
ani. Judecãtorii cei noi îi vor
înlocui pe Acsinte Gaspar, Ion
Predescu ºi Aspazia Cojocaru,
cãrora le-a expirat oficial
mandatul pe 8 iunie. Mandatul
unui judecãtor CCR este de
nouã ani.

E greu sã mai ajungem la
„paritate” în USL pe listele
pentru regiuni

Vicepremierul Liviu Dragnea
a declarat ieri, la emisiunea
„Dupã 20 de ani” de la Pro TV,
cã în cazul unor alegeri pentru
consiliile regionale ºi ºefii
acestora ar fi „foarte greu” sã se
ajungã la o înþelegere de „pari-
tate” pe liste USL, între PSD ºi
PNL, precizând însã cã aceastã
situaþie nu este imposibilã. „E
un subiect pe care nu l-am
discutat încã (...) Este vorba de
proporþionalitate, ãsta e un
subiect pe care îl vom aborda cât
de curând. Este foarte greu sã
ajungem la paritate, dar nu este
imposibil. Vom avea o discuþie în
perioada urmãtoare ºi, din
fericire, avem timp suficient”, a
replicat vicepremierul.

Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã
(PNDR) a primit corecþii financiare de numai 12
milioane de euro la 5 miliarde de euro plãtiþi din
2007 ºi pânã în prezent, a afirmat directorul ge-
neral al Agenþiei de Plãþi pentru Dezvoltare Rura-
lã ºi Pescuit (APDRP), George Turtoi, prezent,
vineri, în judeþul Prahova, unde a avut loc cara-
vana „PNDR vine în satul tãu”. Cu toate astea,
directorul APDRP ºi-a exprimat regretul cã în
timpul evaluãrilor „descoperim continuu nereguli
în cadrul proiectelor, ori din neºtiinþã, ori din rea-

Corecþii financiare de doar 12 milioane
de euro pe PNDR, la 5 miliarde plãtite

bilaterale de încredere de dinainte
de criza politicã din 2012, scrie
„Deutsche Welle”.  Într-un inter-
viu acordat publicaþiei germane,

premierul român susþine cã sco-
pul sãu este de a avea din nou un
parteneriat strategic cu Germania.
„Da, vreau sã avem din nou un
parteneriat strategic cu Germania.
Este evident cã Germania ºi Fran-
þa sunt motoarele Europei - ºi Ro-
mânia are nevoie de ambele þãri,
nu poate fi doar într-o parte sau în
alta”, a spus Ponta. „Vreau sã asi-
gur la Berlin, aºa cum am fãcut-
o ºi la Bruxelles, de faptul cã, din-
colo de bãtãliile politice interne,
convingerea mea absolutã ºi re-
alã este cã drumul României - cu
mine prim-ministru sau fãrã mine
prim-minstru - este drumul eu-
ropean ºi drumul transatlantic,
vreau sã încurajez continuarea
investiþiilor germane în România
ºi sã spun cã România, având
acum stabilitate politicã, e din
nou un partener esenþial pentru

Germania în regiune. ªi când
vorbesc de regiune mã refer la
Moldova, mã refer la Balcanii de
Vest, mã refer la tot ce avem în
jurul nostru”, a mai declarat pre-
mierul pentru „Deutsche Welle”.

La rândul sãu, ambasadorul
Germaniei la Bucureºti, Andreas
von Mettenheim, a afirmat, sâm-
bãtã, cã este foarte importantã vi-
zita pe care premierul Victor Pon-
ta o va efectua în þara sa. Prezent
la Blaj, la inaugurarea unei noi uni-
tãþi de producþie a concernului ger-
man Bosch, ambasadorul a menþi-
onat cã în cadrul întrevederii pe
care ºeful Guvernului de la Bucu-
reºti o va avea cu cancelarul ger-
man Angela Merkel vor fi aborda-
te „teme de actualitate internaþio-
nalã, teme politice, relaþiile germa-
no - române ºi între acestea, cu
precãdere, cele economice”.

voinþã. Nu le descoperim numai noi, le descope-
rã ºi Comisia Europeanã. Dacã România nu ia
mãsuri, riscã corecþii financiare. Pânã în pre-
zent, programul nostru a avut cele mai mici co-
recþii financiare de-a lungul timpului. Din 2007
pânã în prezent, am avut în total doar 12 milioa-
ne de euro corecþii financiare la 5 miliarde de
euro plãtiþi. Deci e ceva pe care nici un stat mem-
bru nu a reuºit sã obþinã. Dar ºi beneficiarii tre-
buie sã fie pur ºi simplu corecþi, deschiºi, fãrã
sã mai încerce sã facã anumite nereguli ori cu

neºtiinþã, ori cu bunã ºtiinþã”. În acest context,
George Turtoi a precizat cã pentru urmãtoarea
perioadã de programare APDRP intenþioneazã sã
punã la punct un sistem simplificat de depunere
a proiectelor. Acesta include „sesiuni mult mai
lungi, în care sã nu se schimbe condiþiile din
ghidul solicitantului”, o selecþie automatã a unor
proiecte care depãºesc un anumit prag de punc-
taj, astfel încât sã nu fie „aglomerate toate pro-
iectele în evaluare într-o singurã perioadã”, dar
ºi depunerea online a proiectelor.

Vicepremierul Liviu Dragnea
(foto) a declarat ieri, în emisiunea
„Dupã 20 de ani” de la Pro TV, cã
numãrul regiunilor de dezvoltare va
fi 8 sau 9, încã nu s-a stabilit exact,
iar cel mai important criteriu pen-
tru delimitarea acestora þine de ca-
racterul dominant al slujbelor agri-
cole. „Criteriile pe care le-am avut
în vedere sunt în principal criterii
funcþionale. Am spus de la început,
nu intenþionez sã propun (...) un
proiect de regionalizare care sã aibã
la bazã criterii etnice, pentru cã þin-
ta principalã pentru care vrem sã
înfiinþãm aceste regiuni o reprezin-
tã dezvoltarea echilibratã a Româ-
niei. Dacã punem o hartã a dezvol-
tãrii actuale se vede foarte clar care
sunt diferenþele de dezvoltare între
judeþe...asta înseamnã cã dacã noi
vom continua cu sistemul adminis-
trativ actual, riscãm sã transfor-
mãm România într-o þarã de prinþi
ºi cerºetori”. Concret, Dragnea a
spus cã „în primul rând într-o re-
giune este important sã ai cât mai
multe slujbe non-agricole, ãsta este
un criteriu obligatoriu pentru dez-
voltare. Dacã numãrul de slujbe
agricole într-o regiune este mai mare
decât celelalte, este clar o reþetã
pentru nedezvoltare”, apoi este
„foarte important” ca într-o regiu-

ne sã nu existe judeþe de acelaºi fel,
cum este cazul Teleorman, Giurgiu,
Cãlãraºi ºi Ialomiþa, deoarece ar fi
„o soluþie foarte proastã. Ar însem-
na cã sunt judeþe numai agricole ºi
aceastã regiune va avea ºanse foar-
te mici pentru dezvoltare”.

Cel mai probabil, spune Dragnea,
membrii viitoarelor consilii regionale
nu vor fi aleºi prin votul direct, ci
vor fi alegeri „indirecte”, cel puþin
pânã în 2016. Mai exact, fiecare
ales local din toate judeþele unei re-
giuni se va prezenta la alegeri pen-
tru a-ºi vota, pe liste, reprezentanþii
în noul Consiliu Regional. Tot la fel
va fi desemnat ºi preºedintele re-
giunii. „Este una dintre variantele de
stabilire a noilor conduceri pentru
aceastã perioadã. Nu avem timp sã
facem alegeri libere. Consiliul Re-
gional va fi format din consilieri re-
gionali aleºi pe liste de partide, din
politicieni. Oriunde în lume decid
politicienii. Sper cã spre finalul fi-
nalului anului sã aibã loc alegerile la
regiuni, alegeri probabil indirecte,
adicã sã fie decât aleºii locali care
voteazã. Deci 31 decembrie sã ne
prindã cu regiunile înfiinþate ºi cu
structurile de conducere”, a preci-
zat ministrul Dezvoltãrii. Din 2016
însã, a asigurat Dragnea, preºedin-
þii consiliilor regionale ºi consilierii

regionali vor fi aleºi în acelaºi sis-
tem ºi în aceeaºi zi ca primarii ºi
preºedinþii consiliilor judeþene.

Dragnea a susþinut cã fondurile
din bugetul de stat alocate regiunilor
vor fi stabilite în continuare prin le-
gea bugetului, iar structurile regio-
nale vor distribui judeþelor fonduri
pentru dezvoltare prin douã modali-
tãþi. „Jumãtate din sumã sã meargã
cãtre judeþe în funcþie de capacita-
tea financiarã – adicã ãsta e princi-
piul solidaritãþii – cei care au bani mai
puþini sã primeascã puþin mai mult,
iar cealaltã jumãtate sã fie accesibilã
prin depunerea de proiecte pe un sis-
tem similar cu fondurile europene,
dar nu cu atât de multã birocraþie”, a

explicat vicepremierul în emisiunea
„Dupã 20 de ani”. Potrivit acestu-
ia, preºedinþii de consilii judeþene
vor rãmâne cu aceleaºi competen-
þe în urma regionalizãrii, iar foruri-
le pe care le conduc cu aceleaºi fon-
duri de la buget, la care se vor adã-
ugat bani suplimentari. Totodatã, el
a afirmat cã va fi înfiinþatã institu-
þia prefectului regional, care va fi
în subordinea Guvernului, iar în ca-
zul judeþelor vor rãmâne subpre-
fecþi. În ceea ce priveºte capitalele
de regiune, Dragnea a susþinut cã
acestea vor fi decise în ultimã in-
stanþã, deoarece va fi „cel mai ten-
sionat lucru ºi va genera cea mai
multã patimã”.

Dragnea: Banii regiunilor, împãrþiþi pe principiul
solidaritãþii ºi pe proiecte, similar fondurilor UE
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MIRCEA CANÞÃR

Cunoscut ca om politic, constructor
declarat al dreptei, deºi pe ºantierul des-
chis de câþiva ani nu s-a depãºit faza
de dezbatere, Theodor Baconschi se
evidenþiazã prin trufia intelectualã, uto-
pia egoistã ºi ridiculizarea propriului
partid, redus, cum afirmã ºi Traian Un-
gureanu, la aceeaºi acuzaþie: insuficien-
ta instrucþie, prea puþina bibliografie ºi
deloc lume bunã. Diplomat de carierã,
fost ministru de Externe, dar ºi lider
politic, Theodor Baconschi se vrea eli-
tist, „profesionist” în materie de diplo-
maþie, lipsit de penumbre, melancolii, in-
certitudini. E de dreapta, din familia po-
pularilor europeni, ºtie de ce are nevo-
ie PDL – oameni credibili ºi politici efi-
ciente – ºi are o singurã dezamãgire
nemãrturisitã: nimeni nu þine seama
de sfaturile sale. Toate acestea au
prea puþinã legãturã cu ultimul sãu co-
mentariu, de sâmbãtã, din „Evenimen-
tul Zilei”, unde se avântã la un moment
dat, neinhibat, în câmpul criticii litera-
re, evaluându-l, indirect, pe Octavian
Paler, ca scriitor mediocru, alãturându-
l lui Paulo Coelho, la fel de „îndrãgit”,
cu destul succes la public. Ocupat mai

tot timpul cu reconstrucþia dreptei, alã-
turi de alþi teoreticieni „virtuoºi”, pre-
cum Valeriu Stoica ºi Paul Aligicã, nu
ºtim cum mai are rãgaz pentru fineþuri
specifice criticii literare. Dacã Octavian
Paler e un scriitor mare sau mediocru
este o discuþie mai de grabã falsã, nu-
mai cã pomenirea numelui acestuia într-
un context neinspirat îl descalificã mo-
ralmente pe Theodor Baconschi, din
motive pe care le vom enunþa ceva mai
încolo. „Adevãrul despre Octavian
Paler, spunea Nicolae Manolescu în
«Istoria criticã a literaturii române»
(Ed. „Paralela 45”, 2008), e unde-
va la mijloc, între opinia foarte fa-
vorabilã, dar cumpãnitã, a lui Eugen
Simion, din «Dicþionarul general al
literaturii române», ºi opinia nega-
tivã, pe alocuri sarcasticã, a lui
Marian Popa, din Istoria sa”. Este
adevãrat cã bonusul de simpatie de di-
nainte de 1989 i-a fost retras uneori
dupã aceea, fãrã ca neapãrat cãrþile
sale sã devinã obiectul unei aprecieri
mai obiective ºi mai limpezi. Deºi, în
aprilie 1989, se afla printre cei ºapte
scriitori (alãturi de Geo Bogza, ªt. A.

Doinaº, M. ªora, D. Hãulicã, Al. Pale-
ologu, A. Pleºu) care au expediat lui
D.R. Popescu, preºedintele Uniunii
Scriitorilor, o scrisoare de atestare a
solidaritãþii cu Mircea Dinescu, i s-a re-
proºat ulterior faptul cã sentimentul de
cãinþã, pentru trecut, nu a fost mai des
exteriorizat. Douã romane bine scrise,
cu substrat politic evident pentru vre-
mea respectivã – „Viaþa pe un peron”
ºi „Un om norocos” – l-au adus pe Oc-
tavian Paler în centrul atenþiei. Mai ales
cã romanul „Un om norocos” a fost vic-
tima unui proces public, în regia a doi
scriitori, Platon Pardãu ºi Vasile Bãran,
încheiat cu o sentinþã oarecum teoreti-
cã, fiindcã romanul nu mai putea fi in-
terzis din moment ce se epuizase. Ceea
ce nu menþioneazã avizata criticã lite-
rarã ºi oculteazã, inabil, ºi Theodor Ba-
conschi, este altceva: prietenia trainicã
a lui Octavian Paler cu A.E. Baconschi
(tatãl politicianului), evocatã în „Viaþa
ca o coridã”, unde este descrisã, între
altele, o cordialã polemicã, rafinatã, în-
tre cei doi, la Goicea Micã, în Dolj, la
socrii lui A.E. Baconschi. Cei doi scri-
itori au petrecut câteva zile pe melea-

gurile doljene. ªi Octavian Paler amin-
teºte discuþia intelectualã de la Goicea
Micã spunând aºa, între altele, despre
A.E. Baconschi, prãpãdit la cutremu-
rul din martie 1977: „Am scris odatã
un articol despre el, în care spu-
neam cã avea tot ce-i trebuia pen-
tru a deveni un toreador intelec-
tual de excepþie”. A.E. Baconschi
ne-a lãsat o panoramã a poeziei con-
temporane universale, cu prezentarea
a 100 de poeþi, iar traducerea acesto-
ra în limba românã, compunerea unor
portrete critice, cu numeroase date bi-
obibliografice, a reprezentat enorm
pentru viaþa literarã. De asemenea, în-
semnãrile sale de cãlãtorie din „Re-
member”, fals jurnal de cãlãtorie, apã-
rut în 1977, cu dense reflecþii asupra
oraºelor strãine vizitate (Viena, Sal-
zburg, Paris, Milano, Roma, Veneþia,
Stockholm, Frankfurt, Koln, Hamburg,
Munchen, etc.), au fost salutate la vre-
mea respectivã. Cã aºchia sare uneori
departe de trunchi o ºtiam, dar cu
Theodor Baconschi se întâmplã ºi alt-
ceva: la el bunul simþ moþãie, chiar ºi
ziua în amiaza mare.

Turneul naþional „Mix Mu-
sic Evo 2013” va ajunge în
Bãnie sâmbãtã ºi duminicã, fi-
ind gãzduit în Piaþa „Mihai Vi-
teazul”, unde se va amplasa sce-
na artiºtilor. În cele douã zile de
concerte, pe 15 ºi 16 iunie, în
faþa publicului se vor afla foar-
te mulþi artiºti, printre care An-
dra, Connect-R, Proconsul, De-
epCentral, Andreea Bãlan, La-
urenþiu Duþã, Keo&Skizzo
Szillz, Crush&Alexandra, Ma-
rius Gavrilã&DJ Jungle, Alin
Cãlinescu. Vedetele vor fi pre-
zentate de Cãtãlin Mãruþã. De
asemenea, în ultima zi de con-
cert, organizatorii anunþã ºi un
foc de artificii care va încheia
acest turneu pentru craioveni.

O piaþã, curãþenie
ºi curent electric

Autoritãþile locale nu plãtesc
nimic pentru aceste douã zile de
spectacol, toate cheltuielile orga-
nizatorice fiind suportate de com-

La sfârºitul sãptãmânii viitoare, Craiova va fi din nou în
mijlocul unei petreceri cu muzicã bunã, mici ºi bere. De aceastã

datã, concertele sunt oferite într-un turneu naþional, iar fanii
vor avea în faþã pe multe dintre vedetele lor preferate.

pania artisticã
„Mix Music Show
SRL, din Bucureºti.
Primãria Craiova a
încheiat un con-
tract de asociere
cu societatea res-
pectivã, pentru
acest eveniment
consilierii munici-
pali votându-l ºi ei
în cadrul ºedinþei
CLM Craiova, de
sãptãmâna trecutã.
Pe lângã amplasa-
mentul din Piaþa

„Mihai Viteazul”, autoritãþile mai
asigurã salubrizarea zonei dupã
fiecare searã de concert ºi cu-
rentul electric pentru cele trei
generatoare care vor fi folosite
de organizatori.

Puncte pentru candidaturã
Organizatorii au cerut ca sce-

na acestui eveniment muzical sã
nu fie folositã de autoritãþi sau
partide politice pentru a transmite
eventuale mesaje politice. Pe lân-
gã distracþia binemeritatã a cra-
iovenilor, municipalitatea ºi-a pro-
pus sã profite de aceastã ofertã
ºi pentru a puncta la portofoliul
de evenimente derulate ºi atra-
se în Bãnie în vederea candida-
turii de Capitalã Culturalã Euro-
peanã, pe care autoritãþile au ºi
depus-o. Acest turneu naþional se
aflã acum la cea de treia ediþie,
iar la primele douã, din anii pre-
cedenþi, Craiova nu a fost alea-
sã printre gazde.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Craiova pregãteºte
documentaþia pentru raportarea
cãtre UE a costurilor de execu-
þie pentru primele 93 de blocuri
care vor fi reabilitate termic cu
fonduri europene. Potrivit sche-
mei de finanþare (care se aplicã
blocurilor construite dupã proiec-
te elaborate în perioada 1950-
1990 – ºi primul lot se încadrea-
zã integral aici), 60% din costu-
rile unui imobil sunt acoperite de
la Fondul European de Dezvol-
tare Regionalã ºi bugetul de stat,
iar restul de 40% sã provinã, în
cote, de la autoritãþile locale ºi
asociaþiile de proprietari.

Primãria Craiova a ales sã su-
porte cota maximã îngãduitã, de
30%, iar restul de 10% sã fie aco-
peritã de locatari. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu a anunþat apoi
cã locatarii nu vor da aceºti bani
în mod direct, ci în rate, acoperi-
te de-a lungul a 10 ani. Potrivit
estimãrilor fãcute de Primãria
Craiova, reabilitarea termicã a
unui apartament ar costa 100 mi-
lioane de lei vechi, iar la un cal-
cul simplu ar rezulta cã o familie
ar trebui sã plãteascã 1 milion de

Ce au ratat craiovenii...

lei vechi pe an. În 10 ani, locata-
rul acoperã, aºadar, 10 milioane
de lei, adicã 10% din lucrare, gro-
sul banilor fiind suportat din fon-
duri europene ºi de la bugetul de
stat – 60 milioane de lei ºi de la
bugetul local – 30 milioane de lei.

 Partea bunã este cã, în con-
tul acestor bani, familia care a
semnat pentru intrarea în progra-
mul de reabilitare se alege cu
pereþii apartamentului anvelopaþi
pe exterior, cu plafonul izolat
dacã locuieºte la parter, cu bal-
conul ºi ferestrele închise în gea-

muri termopan. Tot în program
intrã ºi lucrãrile de intervenþie la
acoperiº ºi la subsol.

Numai cã, în ciuda acestor be-
neficii, craiovenii nu s-au înghe-
suit sã se înscrie în proiect ºi pen-
tru majoritatea aceastã ºansã a
trecut. Deºi ar fi putut sã-ºi di-
chiseascã locuinþele pe o sumã
modicã, doar 300 de craioveni au
oferit semnãturi în acest sens.
Programul-pilot este, de acum,
închis ºi primele 93 de blocuri vor
intra în lucru cel mai devreme în
aceastã toamnã sau cel mai târ-
ziu în primãvara urmãtoare.

Trebuie menþionat însã rolul
major pe care administratorii de
bloc l-au avut ºi îl au în acest pro-
iect. Ei au fost cei care ar fi tre-
buit sã-i informeze în mod corect
pe locatari ce presupune acest
program, cu ce costuri de face ºi,
mai ales, cu ce sumã va participa
o familie. Dupã numãrul mic de
doritori, se poate trage concluzia
cã la nehotãrârea ºi neîncrederea
tipicã a locatarilor a contribuit din
plin ºi puþina „muncã de lãmuri-
re” pe care administratorii au de-
pus-o. (L. Moþîrliche)

Concertele se întorc în Bãnie!Concertele se întorc în Bãnie!Concertele se întorc în Bãnie!Concertele se întorc în Bãnie!Concertele se întorc în Bãnie!Concertele se întorc în Bãnie!Concertele se întorc în Bãnie!Concertele se întorc în Bãnie!Concertele se întorc în Bãnie!
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Evenimentul s-a petrecut vineri
seara, în jurul orei 20.00. Un echi-
paj de poliþiºti de la Secþia 14 Poli-
þie Ruralã Bârca pornise pe câmp,
fãcând verificãri într-un dosar de
furt. Mai exact, cãutau niºte stupi
care fuseserã sustraºi. Într-o fân-
tânã pãrãsitã din care mai rãmãse-
se doar groapa, adâncã de vreo 10
metri ºi cu diametrul de aproxima-
tiv un metru, l-au gãsit pe Marin
Gîdãr, de 42 de ani, din Bârca.
Bãrbatul era rãnit la cap ºi pierdu-
se sânge, intrase în ºoc hipoter-
mic, pentru cã în fântânã era ºi
apã, însã poliþiºtii au reuºit sã co-
munice cu el. Dintr-un cablu pe
care îl aveau în maºinã, oamenii
legii au fãcut un laþ ºi au reuºit sã-
l scoatã la suprafaþã pe bãrbat.

„Poliþiºtii au putut comunica cu
persoana cãzutã la o adâncime de
aproximativ 10 metri, diametrul
fântânii nefiind mai mare de 1 me-
tru, pe fundul acesteia fiind apã
înaltã de circa 1,5 metri, astfel cã
au confecþionat un laþ dintr-un ca-

blu, cu ajutorul cãruia l-au scos pe
bãrbat din fântânã, i-au acordat
primul ajutor ºi au solicitat spriji-
nul ambulanþei, cadrele medicale
sosite la faþa locului stabilind cã
bãrbatul suferise fracturã parietalã
dreapta, situaþie în care, dacã nu
ar fi fost gãsit de poliþiºti, nu ar fi
avut nici o ºansã sã supravieþuias-
cã, mai ales cã îi era imposibil sã
iasã singur din fântânã”, ne-a de-
clarat comisar-ºef Adrian Cãpra-

ru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Bãrbatul a fost transportat cu

ambulanþa la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, unde a
rãmas internat pentru acordarea de
îngrijiri medicale. În urma discu-
þiilor purtate cu victima, oamenii
legii au aflat cã acesta se întorcea
acasã, de la terenul lui, a vrut sã
scurteze drumul peste câmp ºi a
cãzut în groapa care fusese pe vre-
muri o fântânã.

Un bãrbat de 42 de ani, din comuna Bârca,
care a cãzut din greºealã într-o fântânã pãrãsi-
tã, adâncã de aproximativ 10 metri, în câmp, a
fost salvat de poliþiºtii Secþiei Rurale Bârca.
Oamenii legii porniserã, vineri seara, pe câmp,

în cãutarea unor stupi furaþi ºi aºa au dat peste
groapa în care zãcea bãrbatul. Au reuºit sã-l
scoatã ºi au chemat o ambulanþã, care l-a adus
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde a rãmas internat sub supraveghere.

Salvat de poliþiºti dintr-o fântânã pãrãsitã, în câmp

Poliþiºtii Secþiei 4
Craiova ºi cei de la
Poliþia oraºului Be-
chet au organizat,
vineri ºi sâmbãtã, o
serie de acþiuni pen-
tru prevenirea ºi
combaterea faptelor
antisociale în incin-
ta ºi zona adiacentã
unitãþilor de învãþã-
mânt, unde s-au în-
tâlnit cu cadrele di-
dactice ºi elevi, în
cadrul campaniei
„Vacanþa în Siguranþã”, dar ºi pen-
tru prevenirea furturilor din locuin-
þã, în campania „Nu-þi scãpa casa
din ochi”. Poliþiºtii de proximitate
au purtat discuþii cu locatarii din
zona Pieþei Gãrii, Gãrii Craiova, din
Cartierul Brazda lui Novac, Com-
plexul Novaci din Craiova, Târgul
de Sãptãmânã din oraºul Bechet,
cetãþenii fiind informaþi cu privire
la modalitãþile de prevenire a tâlhã-
riilor prin smulgere de obiecte, pre-
cum ºi cu privire la modurile de
operare folosite de autori la comi-
terea de furturi din locuinþe, în spe-
cial prin distragerea atenþiei sau

Cetãþenii, instruiþi sã nu
se lase înºelaþi

Reamintim cã, potrivit procurorilor DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova, ofiþerii
Serviciului Antidrog din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova i-au sesizat, la sfârºitul lu-
nii august 2011, cã mai mulþi tineri din Cra-
iova, neidentificaþi la acea vreme, procu-
rau seminþe de canabis din afara þãrii, le
introduceau clandestin pe teritoriul Româ-
niei, dupã care le plantau în ghivece. Ulte-
rior, plantele erau cultivate pe diferite tere-
nuri virane de la marginea Craiovei, iar când
ajungeau la maturitate, membrii grupãrii de
“fermieri” culegeau frunzele, le uscau, le
porþionau ºi le comercializau cãtre diverºi
consumatori, cu 100 de lei gramul.

A fost înregistrat un dosar în acest sens
la DIICOT Craiova, iar în urma cercetãri-
lor, oamenii legii au reuºit sã descopere o

astfel de plantaþie, la aproximativ 5 km de
Craiova, pe raza comunei Cârcea, în urma
supravegherii zonei stabilindu-se cã o per-
soanã vine noaptea, de douã-trei ori pe sãp-
tãmânã, cu maºina, cu farurile stinse ºi udã
plantele. Dupã ce au supravegheat siste-
matic zona, poliþiºtii au reuºit sã stabileas-
cã ºi identitatea proprietarului plantaþiei:
Bogdan Dane, de 30 de ani, din Craiova.
Pe parcursul cercetãrilor, ofiþerii antidrog
au mai stabilit cã bãrbatul recolta fragmen-
te de plante de câte ori venea pe acolo, pe
care le vindea sau le consuma el, împreunã
cu alþi prieteni. Având în vedere cã plantele
ajunseserã la maturitate ºi puteau fi recol-
tate oricând, anchetatorii au luat decizia
prinderii în flagrant a cultivatorului.

Astfel, sub coordonarea procurorului de
caz din cadrul DIICOT – Serviciul Terito-

rial Craiova, ofiþerii BCCO Cra-
iova, cu sprijinul poliþiºtilor din
cadrul SOS Craiova ºi jandar-
milor GJMb Craiova, benefi-
ciind de suportul de speciali-
tate al SRI – Direcþia Judeþea-
nã Dolj, în noaptea de 14 spre
15 septembrie 2011 au oprit în
trafic, la intrarea în Craiova,
pe DN 70 Caracal – Craiova,
un autoturism în care se aflau
Bogdan Dane ºi Zoltan S., de
26 de ani, ambii din Craiova.
În interiorul autoturismului,
între scaunele din faþã, poliþiº-
tii au gãsit aproximativ 15 gra-
me de canabis. Cei doi craio-

veni au fost duºi la sediul DIICOT Craiova
pentru audieri, iar pe 15 septembrie s-au
fãcut percheziþii acasã la Bogdan Dane, la
o altã adresã, unde acesta dormea în mod
constant, precum ºi la o baracã aparþinând
unei societãþi comerciale din Craiova, de
unde craioveanul avea cheile de acces.

În urma descinderilor au fost descope-
rite ºi ridicate patru plicuri din material plas-
tic, dintre care trei prezentau urme vegeta-
le de culoare verde-oliv. În baza probato-
riului administrat în cauzã, procurorul de
caz a dispus reþinerea pentru 24 de ore a
lui Bogdan Dane ºi cercetarea în stare de
libertate a lui Zoltan S. sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de cultivare ºi trafic de dro-
guri de risc, cel dintâi fiind prezentat Tri-
bunalului Dolj care i-a emis mandat de ares-
tare preventivã. În plus, în aceeaºi zi, oa-
menii legii au recoltat de pe plantaþia res-
pectivã 3,700 kg masã verde de canabis.

Procurorii DIICOT – Serviciul Terito-

rial Craiova l-au trimis în judecatã pe Bog-
dan Dane pentru trafic de droguri de risc,
dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalu-
lui Dolj pe 1 noiembrie 2011. Pe 2 mai 2012
instanþa a pronunþat sentinþa penalã nr. 190,
Dane fiind gãsit vinovat de trafic de dro-
guri de risc ºi condamnat la 3 ani de închi-
soare. Instanþa a dispus suspendarea exe-
cutãrii pedepsei pe un termen de încercare
de 6 ani, timp în care tânãrul trebuie sã
respecte o serie de obligaþii, între care ºi
aceea de a se supune mãsurilor de control,
tratament sau îngrijire în scopul dezintoxi-
cãrii. În plus, acesta trebuia sã achite 3.600
lei cheltuieli judiciare cãtre stat. Bogdan
Dane a fãcut apel, care i s-a respins, ca
nefondat, pe 7 noiembrie 2012, la Curtea
de Apel Craiova. N-a renunþat, a declarat ºi
recurs, însã pe 5 iunie a.c. magistraþii Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie i l-au respins
ca nefondat, sentinþa pronunþatã pe fond
rãmânând definitivã.

Craioveanul Bogdan Dane, care ºi-a fãcut o plantaþie de canabis la Cârcea ºi a
fost prins de poliþiºtii ºi procurorii de crimã organizatã craioveni ºi trimis în judecatã
pentru trafic de droguri de risc, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu
suspendare pe un termen de încercare de 6 ani. Hotãrârea a rãmas definitivã sãptã-
mâna trecutã, pe 5 iunie a.c., când Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie i-a respins
craioveanului, ca nefondat, recursul. De pe plantaþia bãrbatului, oamenii legii au
recoltat, în septembrie 2011, aproape 4 kilograme de masã verde de canabis.
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care ºi-a fãcut plantaþie de canabis la Cârceacare ºi-a fãcut plantaþie de canabis la Cârceacare ºi-a fãcut plantaþie de canabis la Cârceacare ºi-a fãcut plantaþie de canabis la Cârceacare ºi-a fãcut plantaþie de canabis la Cârcea

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

înºelãciuni prin intermediul telefo-
nului, ºi anume „metoda ghicitu-
lui”, prezentarea unor “promoþii”
la produsele de uz casnic, „însce-
narea unui accident rutier al unui
membru al familiei”, presupuse
câºtiguri la concursuri televizate,
loterie sau telefonie mobilã. Poli-
þiºtii de proximitate au distribuit
aproximativ 700 de pliante cu sfa-
turi preventive, urmãrindu-se con-
ºtientizarea cetãþenilor cu privire la
riscurile la care se expun, în cazul
neadoptãrii unui comportament
preventiv, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.
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Acordul semnat ieri între auto-
ritãþile judeþene ºi partea francezã
prevede ca un numãr de 20 de fa-
milii aflate în prezent în localitatea
Nantes sã fie sprijinite material de
Oficiul Francez pentru Imigraþie ºi
Integrare pentru procesul de repa-
triere acolo unde au domiciliul în
judeþul Dolj. Beneficiarii vor fi iden-
tificaþi de Oficiul Francez pentru
Imigraþie ºi Integrare (OFII), iar
criteriile de selecþie vor privi situa-
þia de ºedere ilegalã în Franþa sau
de sãrãcie. „Proiectul a pornit de
la o experienþã anterioarã privind
reintegrarea unor familii de etnie
romã, printre care douã familii din
comunele Vârtop ºi Urzicuþa. În
urma vizitei de lucru din Franþa, la
invitaþia primarului oraºului Nan-

Echipele de control ale Casei de
Asigurãri de Sãnãtate Dolj au veri-
ficat nu mai puþin de 29 de cabi-
nete ºi unitãþi sanitare, printre al-
tele urmãrindu-se modalitatea în
care se acordã serviciile medicale,
corespondenþa între serviciile so-
licitate pentru decontare de furni-
zori ºi cele efectuate în mod real,
precum ºi modul în care au fost
respectate de furnizor condiþiile
existente la momentul evaluãrii.

La cabinetele medicilor de fa-
milie s-au efectuat opt acþiuni de
control, constatându-se mai mul-
te deficienþe. Spre exemplu, au fost
identificaþi pensionari care au be-
neficiat nelegal de prescripþii me-
dicale în cadrul Programului pen-
tru compensarea cu 90% a preþu-
lui de referinþã al medicamentelor
pentru pensionarii cu venituri rea-
lizate numai din pensii de pânã la
700 de lei pe lunã. Aceºtia au de-
clarat în scris cã nu au alte veni-
turi, deºi acest lucru s-a dovedit a
fi fals, în cele din urmã, ei figu-
rând în evidenþele ANAF cu alte

tes, am avut posibilitatea sã con-
statãm cã o parte din familiile de
etnie romã s-a integrat în comuni-
tatea francezã, respectã regulile ºi
legile statului Francez, au locuri de
muncã, iar copiii merg la ºcoalã.
Problema este cu cealaltã parte ºi
anume cei care sunt în situaþie de
ilegalitate pe teritoriul Nantes ºi trã-
iesc în sãrãcie extremã. Comuni-
tatea Nantes Metropole va asigura
finanþarea unor programe de dez-
voltare la nivel teritorial local, pe
baza principiului cooperãrii des-
centralizate, prin acorduri cu co-
munitãþile locale Sãlcuþa ºi Vârtop.
La Sãlcuþa va fi implementat un
proiect de reabilitare a ºcolii din
satul Mârza, unde toþi copiii sunt
de etnie romã, iar la Vârtop va fi

implementat un proiect pentru
construcþia de vestiare la stadion
destinate echipei locale de fotbal”,
a declarat vicepreºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Laurenþiu
Ivanovici.

Va fi înfiinþat
un Comitet de Pilotaj

Faza de implementare a proiec-
tului începe cu înfiinþarea Comite-
tului de Pilotaj compus din repre-
zentanþi ai autoritãþilor din judeþul
Dolj, Ambasadei Franþei, OFII ºi
Colectivitãþii locale Nantes Métro-
pole, organism care se va reuni cel
puþin o datã pe semestru pentru
asigurarea monitorizãrii ºi evaluã-
rii etapelor, acþiunilor ºi activitãþi-
lor proiectului experimental. Pe tot
parcursul proiectului, fiecare par-
te semnatarã a acordului va avea
responsabilitãþile sale, astfel încât
familiile identificate ºi care vor fi
beneficiarii direcþi ai proiectului sã
ajungã la rezultatul final, reinserþia
socialã ºi economicã în comunita-
tea de origine ºi anume asigurarea
unei locuinþe, un venit cel puþin
pentru capul familiei, accesul la
educaþie pentru copii, accesul la

servicii medicale.

„Aceastã relaþie
dintre România
ºi Franþa poate
fi îmbunãtãþitã”

Ajutoarele de reinserþie econo-
micã acordate de OFII vor fi des-
tinate susþinerii unei activitãþi eco-
nomice aducãtoare de venituri pen-
tru persoanele aparþinând familii-
lor care alcãtuiesc grupul-þintã al
proiectului ºi se compun din: un
ajutor pentru pregãtirea proiectu-
lui economic, un program de in-
struire adaptat proiectului, un aju-
tor financiar pentru demararea unui
proiect economic, un ajutor pen-
tru punerea în aplicare ºi monito-
rizarea proiectului timp de un an.
Acordarea ajutoarelor de reinser-
þie se va face în urma realizãrii unei
evaluãri detaliate a situaþiei econo-
mico-sociale a fiecãreia dintre cele
20 de familii cuprinse în acord, cu
menþiunea cã cifra este una orien-
tativã, fiind stabilitã de OFII în
baza studierii fluxurilor de reve-
nire spre judeþ. „În privinþa acor-
dului semnat astãzi (ieri – n.r.),

este vorba de asigurarea mijloa-
celor necesare pentru reinserþia
romilor prezenþi în Nantes. Este
un subiect complicat pentru care
nu existã soluþii miraculoase, dar
existã o serie de mãsuri care pot
fi întreprinse ºi asta facem noi
acum. Relaþiile dintre România,
Craiova ºi Franþa sunt vechi. Toa-
tã lumea îºi aduce aminte de dis-
cursul susþinut de generalul Char-
les de Gaulle, în 1968. Mai putem
aminti ºi fabrica de maºini Oltcit,
care a fost practic deschizãtor al
industriei auto în zonã. Aceastã
relaþie dintre România ºi Franþa
poate fi îmbunãtãþitã. Puteþi con-
ta pe mine pentru dezvoltarea
acestor relaþii, atât în domeniul
industrial, cât ºi în cel agricol,
pentru cã ºtim cã sunt deja inves-
titori francezi care au dezvoltat
afaceri în acest domeniu, în zona
dumneavoastrã. Îmi exprim spe-
ranþa cã investitorii strãini vor fi
un ajutor, pentru ca în exerciþiul
financiar al U.E. 2014-2020 sã
puteþi dezvolta sistemul de iriga-
þii”, a declarat Ambasadorul Fran-
þei la Bucureºti, Philippe Gustin.

MARIN TURCITU

Inspectorii Casei de Asigurãri de Sãnãtate

(CAS) Dolj au trecut în ultima lunã pragul mai

multor cabinete ºi unitãþi sanitare din judeþ pen-

tru a verifica în ce mãsurã medicii respectã le-

gislaþia în vigoare ºi clauzele contractuale. Ca

de obicei, în cazul unora dintre furnizori de ser-

vicii medicale s-au descoperit deficienþe pen-

tru care au fost aplicate o serie de sancþiuni.

venituri impozabile. Reprezentan-
þii Casei de Asigurãri de Sãnãtate
Dolj au hotãrât ca, în acest caz,
contravaloarea medicamentelor
compensate cu 90% prescrise de
medicii de familie pensionarilor
care realizeazã ºi alte venituri în
afara celor din pensii sã se recu-
pereze de la persoanele care au
beneficiat ilegal de compensarea
suplimentarã de 40%.

Concediile medicale,
luate la ochi de inspectori

De asemenea, potrivit reprezen-
tanþilor CAS Dolj, trei medici de
familie au prescris medicamente
compensate 90% fãrã a solicita
pacienþilor cupon de pensie ºi de-
claraþii pe proprie rãspundere pri-
vind veniturile realizate de aceºtia.
Cadrele medicale au fost sancþio-
nate cu imputarea sumei reprezen-
tând compensarea de 40% din con-
travaloarea medicamentelor.

Tot cu ocazia controalelor din
ultima lunã, inspectorii CAS Dolj au
constatat cã 5 medici nu au res-

pectat obligaþia contractualã privind
respectarea protocoalelor de prac-
ticã pentru prescrierea, monitoriza-
rea ºi decontarea tratamentului, fi-
ind sancþionaþi cu avertisment scris
ºi imputarea contravalorii medica-
mentelor prescrise eronat.

În cadrul controalelor operati-
ve la furnizorii de servicii au fost
realizate trei verificãri inopinate la
medicii de familie, un control la
furnizorii de servicii clinice ºi ºase
controale la medicii din unitãþile
spitaliceºti, pentru verificarea mo-
dului în care aceºtia au eliberat
concediile medicale.

Astfel, s-a constatat cã un me-
dic de familie a emis concedii me-
dicale în baza unor adeverinþe de
la angajator în care a fost menþio-
nat numãrul de zile de incapacitate
temporarã de muncã avute de sa-
lariat pe o perioadã mai micã de-
cât cea prevãzutã de lege, respec-
tiv 12 luni. În temeiul OUG 158/
2005 privind concediile ºi indem-
nizaþiile de asigurãri sociale de sã-
nãtate, medicul respectiv a fost

sancþionat contravenþional.

O farmacie ºi un spital
au fost sancþionate

Controalele CAS Dolj au ajuns
ºi la furnizorii de servicii clinice.
Spre exemplu, au fost verificaþi trei
furnizori de servicii medicale în
ambulatoriul de specialitate – ser-
vicii clinice constatându-se cã un
furnizor nu a completat corect ºi la
zi formularele utilizate în sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate, fi-
ind sancþionat în acest sens. Toto-
datã, au fost verificaþi trei furnizori
de medicamente compensate ºi gra-
tuite în tratamentul ambulatoriu, la
o farmacie constatându-se existenþa
unor minusuri în gestiune pentru

medicamentele de pe prescripþiile
medicale. Farmacia a fost sancþio-
natã cu avertisment ºi cu imputa-
rea contravalorii medicamentelor
stabilite care lipseau la inventar.

Pe lista celor care au fost con-
trolaþi în ultima lunã se regãseºte
ºi un furnizor de servicii medicale
spitaliceºti, constatându-se cã foile
de observaþie la clinica generalã ºi
decontul de cheltuieli sunt incom-
plet ºi incorect completate ºi cã la
externare bolnavii nu primesc pre-
scripþii medicale. Unitatea sanitarã
a fost sancþionatã cu diminuarea
finanþãrii cu 1% din valoarea de
contract pe luna în care s-au con-
statat deficienþele.

RADU ILICEANU
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Ieri, s-a semnat la Craiova un acord de coo-
perare între Oficiul Francez pentru Imigraþie
ºi Integrare, Colectivitatea localã Nantes
Metropole ºi Consiliul Judeþean Dolj, care a
fost contrasemnat de prefectul judeþului. De-
legaþia francezã a fost condusã de ambasado-
rul Franþei la Bucureºti, Philippe Gustin, ºi Gil-
les Retiere, preºedintele metropolei Nantes.
Evenimentul reprezintã transpunerea la nivel

local a Acordului-cadru, încheiat în septembrie
2012 între Oficiul Francez pentru Imigraþie ºi
Integrare, Ministerul Muncii, Familiei ºi Pro-
tecþiei Sociale ºi Ministerul Administraþiei ºi
Internelor din România privind demararea pro-
cesului de implementare a unui program expe-
rimental pentru reinserþia familiilor de cetãþeni
români de etnie romã care revin voluntar din
Franþa în localitãþile de origine.
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Valoarea totalã eligibilã a proiec-
tului DMI 5.2 „Promovarea sustena-
bilitãþii pe termen lung a zonelor ru-
rale în ceea ce priveºte dezvoltarea
resurselor umane ºi ocuparea forþei
de muncã” va fi cuprinsã între: mi-
nim 217.190,00 lei (echivalentul în lei

a 50.000 euro) ºi maxim 2.171.895,66
lei (echivalentul în lei a 499.999 euro).
„Contribuþia eligibilã minimã a soli-
citantului va fi de 14,06% din valoa-
rea totalã a cheltuielilor eligibile
dacã reprezentaþi ordonatori de cre-
dite ai bugetului de stat, bugetului

asigurãrilor sociale de stat sau ai bu-
getelor fondurilor speciale ºi entitã-
þile aflate în subordine în coordona-
re sau sub autoritatea acestora fi-
nanþate integral din bugetele aces-
tora; 5% din valoarea totalã a chel-
tuielilor eligibile dacã reprezentaþi o
persoanã juridicã de drept privat cu
scop patrimonial; respectiv 2% din
valoarea totalã a cheltuielilor eligi-
bile pentru beneficiari instituþii pu-
blice finanþate integral din venituri
proprii sau finanþe parþial de la bu-
getul de stat, bugetul asigurãrilor so-
ciale de stat sau bugetele fon-
durilor speciale; beneficiari or-
donatori de credite ai bugetu-
lui local ºi beneficiari entitãþi
finanþate integral din bugete-
le acestora; beneficiari entitãþi
publice locale finanþate inte-
gral din venituri proprii ºi/sau
finanþate parþial de la
bugetele locale ºi nu în ulti-
mul rând, persoane juridice de
drept privat fãrã scop patrimo-
nial”, a spus Mihaela     Moca-
nu, directorul executiv al OIR
POS DRU SV Oltenia.

Activitãþi de informare
ºi consiliere profesionalã

Durata de implementare a unui
proiect va fi cuprinsã între: minim 6
luni ºi maxim 18 luni. Grupul þintã eli-
gibil va fi format din persoane care

Organismul Intermediar Regional pentru Pro-
gramul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane Sud-Vest Oltenia (OIRPOSDRU SV
OLTENIA) a lansat la începutul lunii trei cereri
de propuneri de proiecte, respectiv: DMI 5.1 „Fii
activ pe piaþa muncii”; DMI 5.2 „Promovarea sus-

tenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale în ceea
ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocupa-
rea forþei de muncã” ºi DMI 6.3 „ªanse egale ºi
respect”. Deschiderea sistemului electronic se va
face în data de 17 iunie 2013 orele 10.00 ºi se va
închide în data de 1 iulie 2013 orele 16.00.

Fonduri europene pentru promovarea
sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale

Potrivit proiectului de act norma-
tiv, în cadrul ANAF se înfiinþeazã Di-
recþia Generalã Antifraudã Fiscalã,
structurã fãrã personalitate juridicã,
cu atribuþii de combatere a actelor ºi
faptelor de fraudã ºi evaziune fisca-
lã. Funcþiile utilizate de Direcþia Ge-
neralã Antifraudã Fiscalã în realiza-
rea atribuþiilor stabilite de lege sunt
funcþii publice specifice cu statut
special de inspector antifraudã ºi
funcþii publice generale. Personalul
care ocupã funcþii publice de inspec-
tor antifraudã are drepturi ºi îndato-
riri specifice de serviciu care se sta-
bilesc prin statut special, aprobat prin
lege. Proiectul prevede cã la orice
acþiune de control participã minimum
doi inspectori antifraudã.

Protecþia ºi siguranþa operaþiunilor,
cu personal de la MAI

Organizarea, modul de funcþiona-
re, numãrul de posturi al Agenþiei Na-
þionale de Administrare Fiscalã, inclu-
siv cele aferente structurii antifraudã,
precum ºi alte aspecte determinate de
aplicarea mãsurilor de reorganizare se
reglementeazã prin hotãrâre a Guver-
nului in termen de 30 zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonan-

þe, iar dupã intrarea în vigoare a aces-
tei hotãrâri se înfiinþeazã în subordi-
nea Agenþiei Naþionale de Adminis-
trare Fiscalã direcþiile generale regio-
nale ale finanþelor publice, instituþii

publice cu personalitate juridicã.
ANAF va putea sã solicite Ministe-
rului Afacerilor Interne sã asigure per-
sonalul necesar pentru asigurarea
protecþiei ºi siguranþei operaþiunilor
desfãºurate de funcþionarii publici în
realizarea actului de control, în cazuri-
le în care existã indicii de sãvârºire a
unor fapte penale. Personalul nece-
sar se asigurã din cadrul subunitãþi-
lor specializate de intervenþie rapidã.
Direcþiile generale regionale ale finan-
þelor publice se înfiinþeazã prin trans-

formarea direcþiei generale a finanþe-
lor publice a judeþului în care va fi sta-
bilit sediul direcþiei generale regiona-
le, prin fuziunea prin absorbþie a ce-
lorlalte direcþii generale judeþene ale
finanþelor publice din aria de compe-
tenþã stabilitã.

La Marii Contribuabili,
personalul îºi menþine leafa
Direcþia Generalã de Administrare

a Marilor Contribuabili se organizea-
zã ca structurã cu personalitate juridi-
cã, în subordinea Agenþiei Naþionale

de Administrare Fiscalã. Personalul
acestei direcþii îºi menþine drepturile
salariale de care a beneficiat pânã la
data dobândirii personalitãþii juridi-
ce conform prezentei ordonanþe de
urgenþã. Patrimoniul, arhiva, preve-
derile bugetare, execuþia bugetarã
pânã la data reorganizãrii ºi orice alte
bunuri ale Gãrzii Financiare ºi ale
Autoritãþii Naþionale a Vãmilor ºi ale
direcþiilor generale ale finanþelor pu-
blice sunt preluate de ANAF ºi di-
recþiile generale regionale ale finan-
þelor publice, dupã caz.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Agenþia Naþionalã de Administrare Fisca-
lã se va reorganiza ca urmare a fuziunii prin
absorbþie ºi preluarea activitãþii Gãrzii Fi-
nanciare ºi a Autoritãþii Naþionale a Vãmilor,
potrivit unui proiect de Ordonanþã de Urgen-
þã a Guvernului privind unele mãsuri pentru
îmbunãtãþirea activitãþii structurilor de ad-

Se înfiinþeazã Direcþia Generalã Antifraudã FiscalãSe înfiinþeazã Direcþia Generalã Antifraudã FiscalãSe înfiinþeazã Direcþia Generalã Antifraudã FiscalãSe înfiinþeazã Direcþia Generalã Antifraudã FiscalãSe înfiinþeazã Direcþia Generalã Antifraudã Fiscalã
În cadrul ANAF,

ministrare fiscalã. Proiectul a fost recent
publicat pe site-ul Ministerului Finanþelor ºi
imediat a ºi nãscut controverse. Acestea
sunt legate bineînþeles de modul în care vor
fi preluate anumite posturi de la Gardã la
ANAF ºi pe ce funcþie va fi încadrat un comi-
sar pe o funcþie publicã generalã.

ANAF – condusã de un preºedinte cu rang de secretar de stat

Potrivit proiectului, ANAF este condusã de un preºedinte cu rang de
secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Preºedintele Agen-
þiei este ajutat în activitatea sa de trei vicepreºedinþi cu rang de subse-
cretar de stat, numiþi prin decizie a primului-ministru. Vicepreºedinþii
exercitã atribuþiile delegate de preºedintele Agenþiei.

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a fost creatã în anul
2003, ca urmare a recomandãrilor Fondului Monetar Internaþional (FMI),
prin reunirea structurilor din cadrul Ministerului Finanþelor Publice (MFP),
cu competenþe în administrarea veniturilor bugetare, în cadrul aceleiaºi
entitãþi publice. Începând din anul 2005, în subordinea ANAF funcþioneazã
Autoritatea Naþionalã a Vãmilor ºi Garda Financiarã. Deºi în anul 2005 cele
douã instituþii sus menþionate au fost integrate în ANAF, ele si-au pãstrat
propriile structuri teritoriale, precum ºi propriile servicii suport.

aparþin uneia din urmãtoarele cate-
gorii: persoane inactive; persoane în
cãutarea unui loc de muncã; ºomeri;
persoane ocupate în agricultura de
subzistenþã; manageri ºi angajaþi din
mediul rural. Directorul OIR POS DRU
SV Oltenia a mai spus cã participarea
grupurilor þintã la programele de for-
mare profesionalã se va realiza nu-
mai în urma activitãþilor de informare
ºi consiliere profesionalã sau de me-
diere, efectuate în conformitate cu
prevederile legislative aplicabile.
„Pentru a asigura calitatea ºi impac-
tul corespunzãtor asupra grupului
þintã a activitãþilor de formare profe-
sionalã, cursurile de iniþiere, califica-
re, recalificare, perfecþionare ºi spe-
cializare organizate se vor finaliza cu
certificate de calificare / certificate de
absolvire recunoscute la nivel naþio-
nal”, a mai spus Mihaela Mocanu.

Prin POSDRU,
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În urmã cu cinci ani a cãlcat
pentru prima datã pe pãmânt ro-
mânesc ºi tot atunci s-a îndrãgos-
tit de þara care i-a devenit a doua
casã. A rãmas în Craiova, unde s-
a stabilit alãturi de familie. „Îmi
place aici, pentru cã oamenii sunt
primitori, au suflet bun, sunt des-
chiºi”, adaugã Lourdes. S-a adap-
tat destul de repede la stilul de via-
þã al românilor, dupã cum poves-
teºte, iar în Spania, þara natalã,
ajunge adesea în vizita, pentru a-ºi
potoli dorul. „O sã mai mergem în
vacanþã, pentru cã ºi acolo este o
parte din sufletul meu”, þine Lour-
des sã completeze.

Pentru a îmbina învãþãtura cu
pasiunea sa, gimnastica, s-a înscris
la Liceul cu Program Sportiv „Pe-
trache Triscu”, unde zi de zi se

Pentru Lourdes, ultimii cinci ani au
fost încununaþi cu performanþe sporti-
ve. Este gimnastã, iar liceul unde stu-
diazã o ajutã sã facã din acest hobby o
activitate care sã îi aducã premii dem-
ne de toatã lauda. A fost atrasã de lu-
mea sportului încã din primii ani de
viaþã, când se afla în Spania, þara sa de

baºtinã. Pentru cã Lourdes, deºi trãieº-
te în Craiova de ani buni, vine dintr-un
oraº îndepãrtat – Barbate. „Acolo am
stat ºapte ani ºi, uºor-uºor, am început
sã iubesc gimnastica. Veriºoara mea a
fost cea  care mi-a arãtat frumuseþea
acestui sport”, mãrturiseºte Lourdes
Maria Oliva Garcia.

ambiþioneazã sã atingã performan-
þe cât mai mari. A continuat sã prac-
tice cu acelaºi entuziasm sportul,
astfel cã, la vârsta de 12 ani, Lour-
des se poate lãuda cu numeroase
participãri la concursuri de gimnas-
ticã artisticã ºi de majorete. Premiile
nu s-au lãsat nici ele aºteptate, iar
eleva Liceului „Petrache Triºcu” a
reuºit sã adune numai diplome cu
locuri de frunte. „Am fost la Ora-
dea, la Iaºi, pe unde se desfãºurau
concursurile. De fiecare datã când
mi se acordã un premiu important
ºi vin acasã o fac pe mama cea mai
fericitã. Este cea care mã susþine
mereu ºi care, indiferent de rezul-
tate, mã sfãtuieºte sã îmi urmez vi-
sul. Eu exersez mereu, pentru cã
altfel nu se poate. Sunt ataºatã de
gimnastica artisticã ºi de majorete,

iar atunci când voi creºte sper sã
îmi fac o carierã în acest domeniu.
Este marea mea dorinþã”,  precizea-
zã Lourdes.

Mama sa, Josefa Maria Garcia,
spune cã cei trei  copii ai sãi îi aduc
satisfacþii imense,  pentru cã sunt
talentaþi ºi perseverenþi. „Mã bucur
nespus cã Lourdes a ales acest
drum, toþi copiii mei sunt conºtiin-
cioºi. Îmi creºte inima când aud cã
obþin un premiu, o notã bunã, cã
realizeazã lucruri frumoase”,  mãr-
turiseºte mama elevei gimnaste.

Implicatã în activitãþile
Centrului „Aripi de Luminã”

Dincolo de ºcoalã ºi gimnasticã,
Lourdes se implicã intens ºi în ac-
tivitãþile Centrului de zi „Aripi de
Luminã”, unde, alãturi de ceilalþi

colegi, contribuie la desfãºurarea
proiectelor sociale ºi educaþionale
iniþiate de aºezãmântul patronat de
Mitropolia Olteniei. În timp ce Lour-
des spune cã participarea la acþiu-
nile derulate în cadrul Asociaþiei
„Vasiliada” îi aduce mari satisfacþii,
reprezentanþii Centrului o caracte-
rizeazã ca fiind o persoanã respon-
sabilã, altruistã ºi inteligentã.

„De aproape un an ºi jumãtate,
Lourdes participã cu deosebit inte-
res la activitãþile iniþiate de Centrul
pentru copii „Aripi de Luminã”,
activitãþi de pregãtire a temelor, de
învãþare prin joc, de terapie ocupa-
þionalã, de petrecere a timpului li-
ber, recreative, activitãþi de dezvol-
tare personalã, serbãri, la diferite
acþiuni derulate în parteneriat cu

instituþii din Craiova. Manifestã ati-
tudini de cooperare, spirit de echi-
pã, competiþie, fair-play, sentimen-
te ºi emoþii pozitive în raport cu
sine, cu specialiºtii, cu ceilalþi co-
legi. De asemenea, manifestã inte-
res ºi seriozitate, iniþiativã pentru
munca individualã cat ºi pentru
munca în echipã”, subliniazã Re-
nata Bãnescu, psihopedagog al Cen-
trului „Aripi de Luminã”.

Lourdes îºi doreºte sã mun-
ceascã în continuare cu aceeaºi
dãruire, pentru a se remarca prin
rezultatele care pânã acum i-au
câºtigat simpatia ºi aprecierea prie-
tenilor ºi profesorilor. Nu renunþã
la visul de a deveni gimnastã de
renume pentru România.

 ALINA DRÃGHICI

Dupã succesul primelor trei
ediþii la care au participat peste
650.000 de voluntari, care au reu-
ºit sã strângã peste 1,6 milioane
de saci de deºeuri, Ziua de Curã-
þenie Naþionalã din România a de-
venit deja o tradiþie, care uneºte
românii de peste tot. Proiectul
aduce împreunã autoritãþi, com-
panii, ONG-uri, reprezentanþi
media, persoane publice ºi volun-
tari, pentru a face curãþenie în
toatã þara, într-o singurã zi. Anul
acesta, Ziua de Curãþenie Naþio-
nalã se va desfãºura pe 28 sep-
tembrie.

Let’s Do It, România! a dat
startul etapei de cartare, care pre-
supune implicarea tuturor echi-
pelor judeþene de voluntari în
procesul de identificare a mor-
manelor de gunoi din arealele na-
turale. Din iunie ºi pânã în sep-

tembrie, volun-
tarii vor crea
împreunã „Har-
ta deºeurilor din
România”, o har-
tã în format
electronic, ac-
tualizatã în timp
real, care poate fi
accesatã ºi prin
intermediul apli-
caþiilor mobile.

Vo l u n t a r i i
merg pe teren ºi
identificã mor-
manele de gu-

noaie din zonele alese, cu ajuto-
rul GPS-ului. Apoi completeazã
o fiºã cu detalii relevante pentru
ziua de curãþenie: ce tipuri de
deºeuri se aflã în compoziþia mor-
manului, volumul, elementele de
dificultate din punct de vedere al
accesului sau al transportului de-
ºeurilor, precum ºi descrierea
completã a punctelor de reper ºi
a modului în care se face acce-
sul. La final, voluntarii introduc
datele pentru fiecare morman car-
tat pe harta online, furnizând toa-
te detaliile din fiºa de morman.

Toþi cei care vor sã contribuie
la realizarea „Hãrþii deºeurilor”
pot încãrca mormanele de gunoi,
identificate în afara oraºelor, ac-
cesând aplicaþia proiectului http:/
/app.letsdoitromania.ro, secþi-
unea Adaugã Gunoi.

ALINA DRÃGHICI

Sãptãmâna trecutã, joi ºi vineri,
s-au desfãºurat concursurile servi-
ciilor profesioniste pentru situaþii de

Detaºamentul 2 Pompieri Craiova,
câºtigãtor al concursului serviciilor

profesioniste pentru situaþii de urgenþã
urgenþã, etapa pe inspectorat, având
ca obiectiv fundamental dezvolta-
rea ºi perfecþionarea aptitudinilor ºi

a deprinderilor specifi-
ce, necesare îndeplini-
rii acþiunilor de inter-
venþie în situaþii de ur-
genþã. La acest con-
curs au participat lo-
turile reprezentative
ale subunitãþilor de in-
tervenþie ale Inspecto-
ratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj. Probe-
le la care cadrele uni-
tãþii ºi-au demonstrat

îndemânarea au fost scara de fe-
reastrã, pista cu obstacole pe 100
metri, ºtafeta 4x100 metri ºi reali-
zarea dispozitivului de intervenþie la
motopompã. Câºtigãtor a fost de-
semnat echipajul Detaºamentului 2
Pompieri Craiova, urmat de Secþia
de Pompieri Segarcea ºi Detaºa-
mentul 1 Pompieri Craiova. În urma
desfãºurãrii probelor de concurs,
lotul ISU Dolj, format din cei mai
buni 12 sportivi, va participa la faza
a III-a zonalã, care va fi organizatã
la Caraº-Severin, în perioada 31 iu-
lie – 2 august 2013, dupã cum au
precizat reprezentanþii unitãþii.

CARMEN ZUICAN

Studenþii Convenþiei Organizaþiilor Studen-
þeºti (COS), cu sprijinul Universitãþii din
Craiova, prin intermediul Departamentului
pentru Probleme Sociale ale Studenþilor, vor
organiza mâine, 11 iunie, de la ora 10.00, o
acþiune de ecologizare a Grãdinii Botanice
„Alexandru Buia”. Demaratã anul trecut, sub
numele „I love UCV”, activitatea se doreºte a
fi una de tradiþie în cadrul acþiunilor de volun-
tariat ale asociaþiilor studenþeºti craiovene.
Sunt invitaþi sã participe toþi studenþii voluntari
din cadrul Universitãþii din Craiova.

MAGDA BRATU
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Aurel Bojenoiu: „Puterea financiară
a sindicatului nu mai e de ajuns
ca să putem întreţine sediul”

Construit cu 43 de ani în urmă – după
cum îşi aminteşte liderul Sindicatului Liber
Electroputere, Aurel Bojenoiu –, Clubul a
servit până acum activităţilor sindicaliştilor
de la uzina de locomotive şi motoare de înaltă
tensiune din Craiova, fie că a fost vorba de
întruniri ale acestora, fie mai ales de activi-
tăţi culturale, precum vestitul Festival de
Satiră şi Umor „Prazul de
Argint”, a cărui ultimă ediţie,
a X-a, s-a desfăşurat în no-
iembrie 2002. În anii din urmă
aici au funcţionat însă şi un
bar şi o sală de fitness.

„De câţiva ani înc oac e,
urmare a nenumăratelor re-
structurări, puterea financia-
ră a sindicatului nu mai e de
ajuns ca să putem întreţine
sediul. Aşa că am hotărât în
Adunarea Generală să punem
la dispoziţia Primăriei Craio-
va această clădire, ştiind din
presă că sunt foarte multe
instituţii de cultură care nu au
un sediu adecvat, în special
Teatrul de păpuş i. Suntem
bucuroşi că această înţelege-
re a fost perfectată şi sperăm
că tinerii Craiovei, începând
de anul acesta, pe viitor, se vor bucura de
un loc în care se face cu adevărat cultură”,
a declarat Aurel Bojenoiu.
Contractul de închiriere,
încheiat pentru o perioadă de 8 ani

Contractul de închiriere între municipali-
tate şi Sindicatul Liber Electroputere a fost
aprobat prin Hotărârea nr. 190/2012 a Con-
siliului Local Craiova. El a fost încheiat pen-
tru 8 ani, părţile putând decide apoi, de co-
mun acord, prelungirea lui prin act adiţional
pentru o nouă perioadă. Chiria aferentă anu-
lui 2013 pentru folosirea imobilului a fost
stabilită la 7.000 lei pe lună, „iar începând

Bine situat, pe Calea Bucureşti nr. 56, dispunând de suficient
spaţiu la parter şi etaj – în total, 1.150 mp suprafaţă utilă –, care
urmează a fi adaptat nevoilor instituţiei, cu o scenă generoasă,
dotată cu fosă şi trapă, şi o sală pe măsură, cu peste 400 de
locuri, Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Cra-
iova pare a fi, cel puţin în prezent, locul ideal pentru Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Colibri”. La sfârşitul lunii trecute, in-
stituţia l-a primit în administrare de la municipalitatea craio-
veană, „la pachet” cu o rectificare bugetară de 200.000 lei pen-
tru renovarea lui.

Câteva reparaţii la acoperiş, rezolvarea problemelor privind
încălzirea şi canalizarea, inspectarea temeinică a instalaţiei elec-
trice, plus o deratizare şi o igienizare „ca la carte” şi stagiunea
2013-2014 va putea fi deschisă aici, în luna octombrie. Nu-i însă
treabă uşoară, recunoaşte managerul Adriana Teodorescu, mai
ales că va urma, apoi, şi mutarea propriu-zisă a recuzitei. Dar
nici prea grea, dacă se gândeşte că astfel se vor încheia cei şapte

Aurel Bojenoiu, liderul Sindicatului Liber
Electroputere: „Predăm clădirea într-o stare destul
de bună. Trebuie uşoare amenajări, câteva repara-
ţii la acoperiş, la instalaţiile sanitare şi de încălzire
şi, bineînţeles, o zugrăveală nouă. În rest, de mâi-
ne se pot da spectacole”.

cu 2014 aceasta se va calcula la nivelul im-
pozitului pe construcţie şi teren aferent, co-
respunzătoare pentru fiecare an”. În total, a
fost închiriată o suprafaţă utilă de 1.150,42
mp (820,99 mp la parter şi 329,43 mp la
etaj), sindicatul păstrându-şi trei spaţii la etaj
(birou preşedinte, birou comitet sindical şi
sală de şedinţe) şi o magazie la parter.

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Cra-
iova din 30 mai a.c., clădirea Clubului Cultu-
ral al Sindicatului Liber Electroputere a fost
dată în administrare Teatrului pentru Copii şi
Tineret „Colibri”. S-au încheiat, astfel, cei

şapte ani de când instituţia a rămas fără se-
diu, după ce, în 2006, a fost evacuată din
imobilul situat pe strada „Al. I. Cuza” nr. 16,
vizavi de Universitate, pe motiv că respectiva
construcţie nu mai prezenta siguranţă. Că ea
stă şi azi „în picioare”, ba, mai mult, acolo şi-
au desfăşurat activitatea, în tot acest timp, mai
multe societăţi comerciale, este o altă discu-
ţie... O vreme, teatrul şi-a găsit adăpost în clă-
direa Proiect S.A., iar din 2009 – într-o casă
de pe strada „Împăratul Traian” nr. 28-30.
Spectacole a prezentat cel mai adesea în sala
Teatrului Liric „Elena Teodorini” – o dată pe
săptămână, sâmbăta, dar şi în şcoli şi grădiniţe
craiovene ori în deplasare, în alte localităţi.

Sala mare,
cu cele 400
de locuri,
va căpăta
„un aspect
inedit şi colorat”

«Faptul că au venit „la pachet” clădirea şi
două miliarde de lei vechi este un lucru ex-
traordinar!», recunoaşte Adriana Teodores-
cu, care de la începutul lunii aprilie a acestui
an este manager al Teatrului „Colibri”. „Spa-
ţiul este cât se poate de potrivit, dar o să
facem câteva modificări, pentru că el nu a
fost special conceput pentru un teatru. Era

un spaţiu multifuncţional, pentru activităţile
culturale ale unui sindicat de acum 40 de
ani”, afirmă aceasta.

Una dintre cele mai mari bucurii ale acto-
rilor păpuşari este că, de-acum încolo, vor
avea o scenă numai şi numai a lor! Şi încă
una foarte generoasă ca dimensiuni, preta-
bilă la orice fel de spectacol de teatru! Asta
pentru că dispune de mecanismele necesa-
re, de fosă şi de trapă, „ceea ce în teatrul de
păpuşi este esenţial, poţi să faci o grămadă
de lucruri, pe care noi până acum nu ni

le-am permis. Deşi înainte, în sediul cel vechi,
erau posibile…”, explică managerul.

Cât despre sala mare, aceasta „a fost foar-
te bine întreţinută, ca şi scena, de altfel”,
susţine Adriana Teodorescu. În prezent, sala
are peste 400 de locuri, însă vor rămâne mai
puţine după desfiinţarea lojei – lucru nece-
sar, pe locul ei urmând a fi amplasată cabina
de sunet şi lumini. Şi dotarea acesteia cu apa-
ratură modernă va trebui luată în calcul.

Pentru că şi scaunele au fost
bine păstrate ş i sunt potrivite
pentru micii spectatori, ele nu
vor fi înlocuite. „Ca să le îm-
bunătăţim şi să dăm un aspect
inedit şi colorat sălii, le vom îm-
brăca în huse de diverse nuanţe.
În plus, fiecare categorie de bilet
va avea aceeaşi culoare cu scau-
nul – spre exemplu, categoria I
să fie albastră, categoria a II-a,
roşie şi aşa mai departe –, astfel
încât spectatorului să-i fie foarte
uşor să-şi descopere locul. Pe
lângă faptul că, desigur, scau-
nele vor fi numerotate cores-
punzător”, a dezvăluit manage-
rul teatrului.
Recuzita va fi depozitată
la demisol, iar la parter

va putea fi vizitat un muzeu al păpuşilor
Numeroasele încăperi de la parter, unele

foarte mari, chiar de 40-50 mp, vor fi struc-
turate altfel, aici urmând să fie amenajate în
primul rând cabine pentru actori. „Ni le do-
rim civilizate, cu duşuri, cu tot ce trebuie, ca
actorul să nu mai iasă transpirat din scenă,
să-şi pună un prosop după gât şi să plece
acasă. Asta pentru că suntem un teatru pro-
fesionist, ce va avea oaspeţi, că tot vrem să
fim Capitală Culturală Europeană... În mo-
mentul în care vom avea invitate teatre din

O încăpere de la parter – în prezent oferind deplorabila
imagine a unei gropi de gunoi, după ce cu ani buni în
urmă a găzduit un bar – se va transforma în viitor într-
un... muzeu de păpuşi al Teatrului „Colibri”!

Păpuşile, decorurile şi costumele actorilor vor fi
depozitate la demisolul clădirii, spaţiu în care până nu

demult a funcţionat o sală de fitness.
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Pagini realizate de MAGDA BRATU

Lucrări din colecţia Muzeului de Artă Craiova,  într-o expoziţie
dedicată pictorului Ştefan Luchian, la Muzeul Naţional Cotroceni

Potrivit organizatorilor, expoziţia
cuprinde peste 100 de lucrări de o
mare valoare patrimonială, evidenţi-
ind în remarcabile uleiuri pe pânză
şi carton, pasteluri, acuarele, cărbu-
ne, tuş şi creion întreaga tematică a
creaţiei lui Ştefan Luchian: flori, pei-
saje, portrete, natură statică şi nu-
duri. Sunt prezentate şi obiecte per-
sonale ale pictorului: şevalet, penel,
cutia de culori, scaun, bască, alături
de un bust al artistului, semnat de

În Spaţiile  Medievale ale  Muzeului Naţional Cotroceni se va deschide miercuri,
12 iunie,  expoziţia „Ştefan Luchian – univers artistic”, prilejuită de împlinirea a
145 de  ani de  la naşterea celui care a fost numit „poetul plastic al florilor”.  Expo-
ziţia este organizată în colaborare cu 16 pre stigioase instituţii din Bucure şti şi
din ţară, între care şi Muze ul de Artă din Craiova, care participă cu 11 lucrări.

sculptorul Dimitrie Paciurea.
Şi Muzeul de Artă din Craiova

participă la expoziţie cu 11 lucrări
din colecţia sa semnate de Ştefan Lu-
chian, a precizat managerul Florin
Rogneanu, care va participa la ver-
nisajul de miercuri. După cum se
ştie, instituţia craioveană mai deţine
în patrimoniu, în Galeria de artă na-
ţională, picturi de Theodor Pallady
(pe care le-a expus recent, în pe-
rioada 26 aprilie – 26 mai, la Muzeul

de Artă Braşov),
Nicolae Grigores-
cu, Constantin Lec-
ca, Theodor Aman,
Ion Ţuculescu, Ni-
colae Tonitza, Cor-
neliu Baba ş.a.

Expoziţia „Şte-
fan Luchian –
univers artistic”
cuprinde lucrări de

la Muzeul Naţional de Artă al Ro-
mâniei, Biblioteca Academiei Româ-
ne, Muzeul Judeţean de Artă Pra-
hova „Ion Ionescu-Quintus”, Com-
plexul Muzeal Naţional „Moldova”
Iaşi, Muzeul Naţional Brukenthal
Sibiu, Muzeul de Artă Braşov, Com-
plexul Muzeal „Iulian Antonescu”
Bacău, Muzeul Judeţean Botoşani,
Complexul Muzeal Arad, Muzeul de
Artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă
Constanţa, Muzeul Naţional de Is-

torie a României, Muzeul Munici-
piului Bucureşti, Muzeul Regiunii
Porţile de Fier Drobeta-Turnu Se-
verin şi Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale Tulcea.

Printre lucrările care se regăsesc
în cadrul expoziţiei amintim Auto-
portret (acuarelă), Autoportret (ulei/
carton), Portretul lui Mihai Emi-
nescu (cărbune), Trandafiri (pas-
tel), Trandafiri albi (u/c), Anemo-
ne (pastel, 1905), Garoafe (u/c),
Crizanteme în vas (pastel), Albăs-
trele (u/c), Maci şi spice în ulcică
(ulei/pânză), Natură moartă – flori
(u/p), Mere (u/p), Vişine (acuarelă,
1902-1904), Femeie cu pălărie ro-
şie şi voaletă (pastel), Roşior (Ofi-
ţer român călare) u/p, Margine de
crâng (u/p), Peisaj (pastel), Car
cu boi dejugaţi (pastel), Păstoriţa
(u/c), Nud culcat în peisaj (acua-
relă), Vara şi Toamna (schiţe pen-
tru panouri decorative în vederea

ani de „pribegie” a actorilor, de când au fost evacuaţi din imobi-
lul situat pe strada „Al. I. Cuza” nr. 16, vizavi de Universitate.
„Toate acestea sunt normale într-o clădire veche şi în care spa-
ţiul nu s-a folosit atât timp. Nu ne sperie. Sunt lucruri care trebu-
ie făcute şi care se vor face, clar”, spune Adriana Teodorescu.

Scaune multicolore, în ton cu biletele pentru reprezentaţii,
care vor indica spectatorilor categoria locului, amenajarea unor
cabine civilizate pentru actori şi a unor spaţii multifuncţionale
în care se vor desfăşura diverse activităţi (ateliere, expoziţii,
spectacole etc.), înfiinţarea unui muzeu de păpuşi al Teatrului
„Colibri” sunt numai câteva dintre ideile care vor transforma
Clubul Electroputere într-un loc de poveste pentru copiii Cra-
iovei, şi nu numai. Nici exteriorul clădirii nu va fi neglijat, de la
zugrăveală până la părculeţul din faţă, care va găzdui o mulţime
de activităţi în aer liber. Dar... răbdare, cere managerul Adria-
na Teodorescu, căci cheltuielile trebuie prioritizate, iar inves-
tiţiile, gândite în perspectivă.
altă parte – nu numai din ţară, ci şi din străi-
nătate –, cu spectacole profesioniste, trebuie
să le oferim condiţii cel puţin la fel de civili-
zate ca cele pe care noi le avem când ne du-
cem acolo, dacă nu chiar mai bune”, spune
Adriana Teodorescu.

Tot la parter se află o sală de 128 mp,
care va fi multifuncţională, urmând a găz-
dui ateliere, expoziţii, concerte şi alte activi-
tăţi pentru spectatori mai mici şi mai puţini.
O altă încăpere – în prezent oferind deplo-
rabila imagine a unei gropi de gunoi – se va
transforma în viitor într-un... muzeu de pă-
puşi al Teatrului „Colibri”! Cât despre recu-
zită – decoruri, marionete, costume ale ac-
torilor –, aceasta va fi depozitată la demiso-
lul clădirii, în timp ce la etaj se va găsi sediul
administrativ, cu birouri, al instituţiei.

Nici exteriorul clădirii nu va fi neglijat.
Ferestrele sparte vor fi înlocuite, iar desenele
realizate pe faţadă, în toamna anului 2011, de
cunoscutul artist Dan Perjovschi, în cadrul
unei proiect de artă modernă, vor lăsa loc
unei noi zugrăveli. În plus, într-o laterală a

clădirii va fi ridicată o ram-
pă pentru persoanele cu di-
zabilităţi. Părculeţul din faţă
va fi şi el amenajat, pentru a găzdui, când
vremea permite, manifestări în aer liber ale
copiilor.
Managerul Adriana Teodorescu:
„Rectificarea bugetară e extraordinară!
Puteam să nu primim nimic...”

Toate acestea necesită însă timp şi mai ales
bani, iar deocamdată în bugetul teatrului, la
capitolul reparaţii şi amenajări, nu se găsesc
decât 200.000 de lei. „Trebuie să prioritizăm
cheltuielile, pentru că nu se poate face totul
odată. Mai ales că noi n-am avut un leu în
buget alocat pentru sediu. Bugetul s-a con-
stituit şi s-a aprobat, pentru un an întreg, îna-
inte să vină acest cadou peste noi. Mai mult,
trebuie să gândim în perspectivă: nu facem
acum pentru două-trei zile şi să ne trezim apoi,
peste o lună, un an, că aveam nevoie de alt-
ceva. În clipa asta eu nu pot să spun dacă

decorării casei lui Victor Antones-
cu, din anii 1900-1901) etc.

Expoziţia „Ştefan Luchian –
univers artistic” continuă proiectul
iniţiat de Muzeul Naţional Cotroceni
privind readucerea în atenţia mare-
lui public a unor opere de o inesti-
mabilă valoare, semnate de mari cla-
sici ai picturii româneşti: Carol Popp
de Szathmari, Theodor Aman, Ni-
colae Grigorescu, Nicolae Tonitza,
Nicolae Dărăscu, Theodor Pallady,
Rudolf Schweitzer Cumpăna, Iosif
Iser. Vernisajul va fi urmat de un
concert cu lucrări semnate Johann
Sebastian Bach – compozitorul pre-
ferat al pictorului Ştefan Luchian –,
susţinut de Marin Cazacu (violon-
cel), Simina Croitoru (vioară) şi
Clementina Ciucu (pian). Expozi-
ţia va putea fi vizitată între 12 iu-
nie şi 31 august şi beneficiază de
un album color.

Adriana Teodorescu,
managerul Teatrului
„Colibri”: „Clădirea în primul
rând este foarte bine că există,
că a mai avut cineva grijă de ea
şi că nu au lăsat-o în părăsire
totală. Şi au întreţinut-o atât cât
s-a putut de bine, cred că mai
bine nici nu se putea. E adevărat
că e nevoie de reparaţii, care ieri
trebuia făcute, din punctul meu
de vedere, sau trebuie să le
facem azi!”.

ajung sau nu
ac eş ti bani,
dar  c u s igu-
ranţă,  dac ă
vrem ca acest
sediu să arate
aşa cum trebu-
ie, vor mai fi
n e c e s a r e
sume. . .  Ori-
cum, această rectificare pentru noi este ex-
traordinară! Puteam să nu primim nimic…”,
afirmă managerul teatrului.

Prioritare sunt însă reparaţiile, de care clă-
direa Clubului Electroputere chiar are nevoie
după atâţia ani de când a fost ridicată. În pri-
mul rând la acoperiş, infiltraţiile din urma ploi-
lor din aceste zile făcând ca apa să băltească
în foaier. De asemenea, mici problemele ridi-
că încălzirea şi canalizarea, iar instalaţia elec-
trică cere o verificare serioasă. Ar încheia

lista o deratizare şi o igienizare „ca la carte”.
O comisie constituită la nivelul Primăriei Cra-
iova urmează să facă, zilele acestea, o eva-
luare la faţa locului pentru a stabili cu exac-
titate ce lucrări sunt necesare. După înche-
ierea lor va urma mutarea propriu-zisă a in-
stituţiei, cu tot cu birouri şi recuzită. Abia
apoi cortina Teatrului „Colibri” se va putea
ridica în noul sediu. La începutul stagiunii
2013-2014, adică în octombrie, speră pă-
puşarii craioveni!

Clubul Electroputere într-un locClubul Electroputere într-un locClubul Electroputere într-un locClubul Electroputere într-un locClubul Electroputere într-un locClubul Electroputere într-un locClubul Electroputere într-un locClubul Electroputere într-un locClubul Electroputere într-un loc
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Ceea ce pãrea de neimaginat, ri-
valitatea lor fiind legendarã, s-a în-
tâmplat. Fiindcã de aceastã datã
suporterii celor douã cluburi – Ga-
latasaray ºi Fenerbahce – au o ca-
uzã comunã. Sunt împotriva pri-
mului-ministru. Susþinãtorii lui Fe-
nerbahce, clubul noilor bogaþi de
pe malul asiatic al Bosforului, ºi cei
ai lui Galatasaray, clubul elitei tra-
diþionale kemaliste de pe malul eu-
ropean, sunt împreunã. Din 31

mai, ziua care a schimbat totul. O
banalã manifestare contra proiec-
tului urbanistic de reamenajare a
parcului Gezi, din centrul Istanbu-
lului, a generat cea mai importantã
contestare a premierului Recep
Tayyip Erdogan, dupã 11 ani. In-
tervenind cu tunuri de apã ºi gaze
lacrimogene, cum s-a spus dispro-
porþionat, poliþia n-a fãcut altceva
decât sã uneascã susþinãtorii celor
trei cluburi de fotbal, fiindcã tre-

buie amintit ºi Beºiktaºi Istanbul,
cel mai vechi club din Turcia
(1903). În prima linie a contesta-
tarilor se aflã acum fanii echipelor
de fotbal. Ei sunt mai bine organi-
zaþi. În Piaþa Taksim, culorile tra-
diþionale ale lui Beºiktaº se ames-
tecã cu cele ale lui Fenerbahce ºi
Galatasaray. Mai mulþi jucãtori de
la Galatasaray ºi-au exprimat sus-
þinerea pe Twitter: ivorianul Didier
Drogba, olandezul Wesley Sneijder
sau turcul Burak Yilmaz. Cum au
fãcut-o ºi baschetbaliºtii turci din
NBA Hidayed Turkoglu (Orlando
Magics) ºi Mehmet Okur
(Portland Trail Blazers). Un fan al
echipei Fenerbahce spunea despre
Turcia cã este precum un vas pe
care Erdogan vrea sã-l acopere.
Starea de spirit este una de încu-
rajare în rândul contestatarilor,
dupã ce poliþia nu înceteazã sã in-
tervinã în forþã ºi sã utilizeze în
exces gaze lacrimogene. Pentru
Jean-Francois Polo, cercetãtor la
Universitatea din Galatasaray, în
istoria ultimilor 30 de ani nu s-a
mai realizat o asemenea implicare
a suporterilor. Toþi protestatarii îl

acuzã pe prim-ministrul Recep
Tayyip Erdogan de exercitarea au-
toritarã a puterii ºi de dorinþa de
islamizare a societãþii turce. Criti-
cat în strãinãtate pentru brutalita-
tea cu care poliþia a reprimat fron-
da, guvernul turc a jucat sâmbãtã
cartea concilierii. Erdogan ºi-a în-
muiat tonul ferm, adoptat la înce-
putul crizei, când i-a calificat pe
contestatari drept „vandali” ºi „ex-
tremiºti”, spunând la un forum in-
ternaþional desfãºurat la Istanbul:
„Suntem împotriva violenþelor, van-
dalismului ºi acþiunilor care ame-
ninþã libertãþile noastre”. Cu acelaºi
prilej, comisarul european pentru
Extindere, Stefan Fule, a denunþat
utilizarea excesivã a forþei, „care nu
trebuie sã se întâmple într-o demo-
craþie”, invitând la dialog. Recep
Tayyip Erdogan a reacþionat ime-
diat, vorbind de „douã mãsuri, douã
greutãþi” ale þãrilor occidentale faþã
de þara sa. „În orice þarã din Euro-
pa, unde un protest violent contra
unui proiect de demolare ca acesta
are loc, cei implicaþi suferã pedeapsa
cea mai severã”, a spus el, citând
Grecia, Franþa sau Germania.
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Cel puþin cinci persoane au fost
ucise, iar presupusul atacator al
acestora a fost, de asemenea, ucis
de cãtre poliþie, în biblioteca unui
campus universitar, în urma unui
atac armat în apropiere de Los An-
geles, în California, au anunþat au-
toritãþile. Suspectul, îmbrãcat în
haine de culoare închisã ºi purtând
o vestã antiglonþ, i-a omorât pri-
mii pe tatãl ºi fratele sãu, dupã care
a incendiat casa ºi a deschis focul
de mai multe ori la Santa Monica,
la câþiva kilometri distanþã de lo-
cul unde se afla preºedintele Ba-
rack Obama, care participa la o
reuniune de colectare de fonduri.
O femeie a povestit cã l-a vãzut

Un nou  a tac  armat  în  SUA:
Ce l  pu þ in  c inc i  mor þ i

Cele douã Corei au început
ieri, în localitatea de frontierã Pan-
munjom, o reuniune de lucru des-
tinatã pregãtirii terenului în ve-
derea unor negocieri la nivel mai
înalt, au anunþat oficiali sud-co-
reeni. Dupã luni de tensiuni pu-
ternice în peninsulã, trei delegaþi
de fiecare parte au început dis-
cuþiile cãtre ora localã 10.00
(4.00, ora României), a precizat
Ministerul sud-coreean pentru
Unificare într-un comunicat. Or-
dinea de zi urma sã cuprindã dis-
cuþii asupra restaurãrii legãturi-
lor comerciale bilaterale, suspen-
date, inclusiv redeschiderea com-
plexului industrial intercoreean de

Reuniune de lucru la Panmunjom
între cele douã Corei

la Kaesong, situat pe teritoriul
nord-coreenan, la aproximativ
zece kilometri de frontierã, închis
de Phenian în aprilie, când tensi-
unile în peninsulã au atins cel mai
înalt nivel. Principiul organizãrii
acestei reuniuni pregãtitoare a
fost lansat joi, în urma unei
schimbãri de poziþie complete ºi
neaºteptate din partea Coreei de
Nord. Coreea de Sud a rãspuns
prompt, propunând o întâlnire
interministerialã la Seul, iar Phe-
nianul a prezentat vineri o con-
tra-propunere, sugerând ca
aceasta sã aibã loc pe teritoriul
sãu. În final, s-a convenit asupra
localitãþii Panmunjom.

pe suspect, în vârstã de 25-30 de
ani, a cãrui identitate nu a fost dez-
vãluitã, trãgând de aproape într-o
ºoferiþã cu o puºcã de asalt semi-
automatã, dupã care a luat o ma-
ºinã. „Nu este vorba despre un
atac armat într-o ºcoalã”, a subli-
niat ºefa poliþiei din Santa Moni-
ca, Jacqueline Seabrooks. „Este
vorba despre incidente care au în-
ceput în afara campusului ºi care
au continuat în campus”, a conti-
nuat ea. Toate instituþiile ºcolare
din împrejurimi au fost închise, a
anunþat poliþia, într-un context de
confuzie totalã în acest cartier din
Santa Monica, o localitate situatã
pe litoral.

Dunãrea a atins la primele ore ale zilei de ieri
un nivel record, de 8,83 metri, la Budapesta, în
timp ce digurile de protecþie ridicate pe cursul
fluviului rezistau. Totuºi, cel mai înalt nivel în
capitalã este aºteptat pentru zorii zilei de astãzi,
relata AFP. La precedentele precipitaþii puterni-
ce, din 2006, nivelul Dunãrii la Budapesta a fost
de 8,60 metri. „Vârful se apropie de centrul þã-
rii, ne aºteaptã douã zile extrem de importan-
te”, a declarat ieri premierul Viktor Orban la
Esztergom (circa 50 de km nord-vest de Buda-
pesta), unde ºi-a petrecut noaptea. „Trebuie ca
acum sã ne adunãm toatã forþa”, a mai spus el,
adãugând cã Parlamentul ar urma sã aprobe
astãzi prelungirea stãrii de urgenþã, potrivit MTI.
Sâmbãtã dupã-amiazã, aversele puternic au de-
terminat o creºtere a nivelului apelor de 30-50
cm în centrul zonei Buda, timp de câteva ore,
din cauza canalizãrilor înfundate, însã apa a fost
repede pompatã în fluviu. Voluntari ºi personal
anticatastrofã au lucrat 24 de ore din 24 în ves-
tul ºi nord-vestul þãrii, unde toate recordurile
privind nivelul apei au fost depãºite sâmbãtã.
Cu toate acestea, nivelul apei a început sã sca-
dã în vestul þãrii. Circa 1.000 de persoane au

fost evacuate în întreaga þarã, ca mãsurã de
precauþie. Trei sate, Pilismarot, Domos ºi Ki-
sorszi, erau în continuare izolate ºi aprovizio-
nate cu bãrcile. Descreºterea Dunãrii la Buda-
pesta ar urma sã dureze 7-8 zile, malurile pu-
tând fi din nou practicabile abia când nivelul
apei va reveni la 6,50 metri.

Mii de salvatori, militari ºi voluntari luptau
ieri ºi în Germania, împotriva celor mai grave
inundaþii din ultimii peste zece
ani, calificate drept o „catastro-
fã naþionalã” de cãtre o deputatã
CSU, dupã ce au antrenat eva-
cuarea a mii de persoane. Aten-
þia se concentreazã asupra ora-
ºului Magdebourg, în Saxonia-
Anhalt (est), inundat de Elba, ali-
mentatã sãptãmâna trecutã de
precipitaþii importante în Cehia.
Nivelul fluviului a atins aici 7,45
metri ieri dimineaþã, cu doi me-
tri peste nivelul obiºnuit, au
anunþat autoritãþile locale. Aproa-
pe 3.000 de locuitori au fost eva-
cuaþi din cartierul Rothensee,

unde sute de militari acþionau la consolidarea
unui dig de protecþie a unei instalaþii electrice
cruciale, cu scopul de a împiedica noi întreru-
peri ale curentului în oraº. Alte cartiere au fost
evacuate în apropiere de Barby, la confluenþa
Elbei cu râul Saale. La câþiva kilometri depãrta-
re, o parte a celor aproximativ 8.000 de locui-
tori din Aken ºi-au pãrãsit domiciliul la bordul
unor vehicule militare sau ambulanþe.

Ungaria: Nivel record al Dunãrii la Budapesta

Londra a primit un ultimatum
pentru transferul
de deþinuþi afgani

Preºedintele afgan, Hamid
Karzai, a cerut ca toþi deþinuþii
capturaþi de forþele britanice sã fie
trimiºi la Kabul pânã pe 22 iunie,
adãugând cã dacã se va depãºi
acest termen Londra se va face
vinovatã de încãlcarea suveranitã-
þii Afganistanului, relateazã
France Presse. „Prelungirea
detenþiei acestor prizonieri de cãtre
forþele britanice ar constitui o
încãlcare a suveranitãþii naþionale
afgane ºi a legilor sale”, a
declarat purtãtorul de cuvânt al
preºedintelui afgan, Aimal Faizi,
într-un comunicat. Forþele
britanice din Afganistan deþin de
luni de zile, la baza de la Camp
Bastion, pânã la 90 de afgani,
suspectaþi de complicitate cu
talibanii, potrivit unor informaþii
transmise de BBC ºi confirmate de
Ministerul britanic al Apãrãrii.
Marea Britanie ºi-a fãcut imediat
cunoscutã intenþia de a relua, în
cursul lunii iunie, transferurile
acestor deþinuþi cãtre autoritãþile
judiciare afgane.
Acord SUA-China,
împreunã împotriva
încãlzirii globale

Statele Unite ºi China au
încheiat, sâmbãtã, un acord în
vederea unui efort comun împotri-
va modificãrilor climatice, vizând
în mod special hidrofluorcarburile
(HCF), niºte gaze industriale. Într-
un comunicat publicat la finalul
unui summit informal desfãºurat
pe parcursul a douã zile (vineri ºi
sâmbãtã), al preºedinþilor Barack
Obama ºi Xi Jinping, cei doi s-au
angajat sã limiteze producþia ºi
utilizarea acestor gaze. „Astãzi
(sâmbãtã), preºedintele (Barack)
Obama ºi preºedintele Xi (Jinping)
au încheiat un acord care reprezin-
tã o nouã etapã importantã pentru
lupta împotriva încãlzirii globale.
Pentru prima datã, Statele Unite ºi
China vor acþiona împreunã ºi
alãturi de alte þãri (...) în vederea
scãderii consumului ºi producerii
de hidrofluorcarburi”, scrie Casa
Albã într-un comunicat. HFC sunt
utilizate în refrigerare, climatizare
ºi în aplicaþii industriale.
Ajutor alimentar de 200
de milioane de dolari
pentru Coreea de Nord

Programul Mondial Alimentar
(PAM) al ONU a aprobat,
sâmbãtã, un ajutor în valoare de
200 de milioane de dolari pentru
Coreea de Nord, destinat persoa-
nelor celor mai vulnerabile.
Programul se va derula pe o
perioadã de doi ani, începând de
la 1 iulie, a anunþat Marcus Prior,
un purtãtor de cuvânt al PAM. El
„va viza aproximativ 2,4 milioa-
ne de persoane - aproape toþi
copii, femei însãrcinate ºi care
alãpteazã - cu aproximativ
207.000 de tone de ajutoare
alimentare, în valoare de 200 de
milioane de dolari”, a precizat
Prior într-un e-mail pentru AFP.
Hrana urmeazã sã fie produsã în
Coreea de Nord, pe baza unor
produse alimentare importate de
cãtre PAM, potrivit lui Prior.
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Anunþul tãu!
S.C YUKO GROUP SRL solicita aviz
de gospodarire a apelor pentru in-
vestitia: “Instalatie descarcare, in-
carcare, distributie produse petro-
liere,lucrari hidrotehnice aferente
cheiului si platformei, cu imprejmui-
re in Port Bechet, jud. Dolj”. Per-
soanele interesate se pot adresa la
sediul Primaria Bechet, sau la tele-
fon contact 0732707099.
ANUNÞ PRIVIND INFORMAREA ªI
CONSULTAREA PUBLICULUI ÎN
CONFORMITATE CU ORDINUL NR.
2701 DIN 30 DECEMBRIE 2010 ASU-
PRA PROPUNERILOR PRELIMINA-
RE DIN PLANUL URBANISTIC DE
DETALIU – CONSTRUIRE “CENTRU
PENTRU EXCELENÞÃ ÎN AFACERI
UNIVERSITARIA S+P+3E, STRADA
A. I. CUZA, NR. 42. INIÞIATOR – S.C.
CÃMÃTARU COM TRANS S.R.L.
PROIECTANT GENERAL – S.C.
CONSARH S.R.L. PUBLICUL INTE-
RESAT ESTE RUGAT SÃ TRANS-
MITÃ OBSERVAÞII ASUPRA DOCU-
MENTAÞIEI EXPUSE/DISPONIBILÃ
LA SEDIUL PRIMÃRIEI MUNICIPIU-
LUI CRAIOVA – SERVICIUL DE UR-
BANISM STRADA A.I. CUZA, NR. 7
SAU DE PAGINÃ DE INTERNET A
PRIMÃRIEI CRAIOVA-WWW.PRIMA-
RIACRAIOVA.RO – ÎN PERIOADA
8.06.2013 – 13.06.2013 ÎNTRE ORE-
LE 8.00-16.00. PUBLICUL ESTE IN-
VITAT SÃ PARTICIPE LA COMEN-
TAREA PROPUNERILOR SUPUSE
PROCESULUI DE AVIZARE ªI ELA-
BORAREA PROPUNERII FINALE
CARE INCLUDE TOATE OBSERVA-
ÞIILE ªI SE SUPUNE PROCEDURII
DE TRANSPARENÞÃ DECIZIONA-
LÃ. RÃSPUNSUL LA OBSERVAÞII-
LE TRANSMISE VA FI PUBLICAT PE
PAGINA DE INTERNET A PRIMÃRIEI
CRAIOVA ªI VA FI PREZENTAT TIMP
DE 10 ZILE DE LA ÎNCHIEREA PE-
RIOADEI DE CONSULTARE A PU-
BLICULUI LA SEDIUL PRIMÃRIEI.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
D.G.F.P. Dolj – Administraþia Finanþe-
lor Publice Bãileºti scoate la licitaþie
publicã urmãtoarele bunuri mobile
aparþinând urmãtorilor debitori: Bana
Mioara ºi Bana Sandel Costel din
Galiciuica, str. Chioceilor, nr. 6, în data
de 20.06.2013 ora 11 urmãtoarele bu-
nuri: 1. Patul cu magazine ºi ºopron
– 1.190 lei; 2. Teren aferent (680mp) –
3000 lei.; SC GEVISSIA SRL din Gali-
cea Mare, str. Bãileºtiului, nr. 143, cod
fiscal 24017875 în data de 21.06.2013
ora 11 urmãtoarele bunuri: 1. Clãdire
spaþiu administrativ (326,54 mp) –
112.850 lei; Bãrbosu Irina din Orodel,
sat Cornu, nr. 115, cod fiscal 29182032
în data de 25.06.2013 ora 11 urmãtoa-
rele bunuri: 1. Casa de locuit (72.50
mp) – 5.450 lei, 2. Teren intravilan 1700
mp – 5.650 lei; Badea Constantin din
localitatea Izvoare în data de
26.06.2013 ora 11 urmãtoarele bunuri:
1. Combinã frigorificã Artic K3662-4 –
550 lei; Preþurile nu includ TVA. Invi-
tãm pe cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor, sã înºtiinþeze de-
spre aceasta organul de executare
înainte de data stabilitã pentru vânza-
re. Licitaþiile se vor þine la sediul
A.F.P.M. Bãileºti din str. Victoriei, nr.
42, la ora 11 iar vânzarea se va face
conform OG nr. 92/2003,republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, numai cãtre cei care nu au
obligaþii fiscale renstante. Pentru par-
ticiparea la licitaþie ofertanþii depun, cu
cel puþin o zi înainte de data licitaþiei,
respectiv:19.06.2013, 20.06.2013,
21.06.2013, 25.06.2013 urmãtoarele
documente: a. Oferta de cumpãrare;
b. Dovada plãþii taxei de participare
sau o scrisoare de garanþie bacarã,
reprezentând 10% din preþul de pori-
nire a licitaþiei, în contul RO37TREZ
2925067XXX000742, COD FISCAL
4554416, deschis la Trezoreria Bãileºti;
c. împuternicirea persoanei care îl
reprezintã pe ofertant; d. pentru per-

soanele juridice de naþionalitate româ-
nã, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul regis-
trul comerþului; e. Pentru persoanele
juridice strãine, copie de pe actul de
înmatriculare în limba românã; f. Pen-
tru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identificare; g. Pentru
persoanele fizice strãine, copie de pe
paºaport; h. Dovada, emisã de credi-
torii fiscali, cã nu are obligaþii fiscale
restante. Relaþii suplimentare la tele-
fon 0251/312.169 sau la sediul AFPM
Bãileºti, str. Victoriei, nr. 42.
SC ADA&ROBY CONSULTING SRL,
cu sediul in Craiova, str Fagului, nr
24, jud Dolj, prin prezenta informeaza
ca intentioneaza sa depuna la Com-
pania Nationala Apele Romane do-
cumentatia tehnica in vederea promo-
varii investitiei cu titlul “CONSTRUI-
RE CENTRU ZONAL DE AGREMENT,
in Com. Baia de Fier, sat Baia de Fier,
jud. Gorj”. Persoanele interesate pot
solicita informatii la nr. de tel.
0351800581 sau la sediul firmei.
S.C.PHOTOVOLTAIC PROJECT
PARK S.R.L, titular al proiectului
,,Construire Parc Fotovoltaic, Ra-
cord Utilitati, Imprejmuire Teren”
anunta publicul interesat asupra lua-
rii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Dolj – AVIZARE FARA ACORD
DE MEDIU, pentru proiectul ,,Con-
struire Parc Fotovoltaic, Racord Uti-
litati, Imprejmuire Teren” propus a fi
amplasat in in comuna Barca, Fer-
ma vaci Barca, judetul Dolj. Proiec-
tul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rares, nr. 1 in zilele de L-V , intre ore-
le 9-14 precum si la urmatoarea adre-
sa de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta co-
mentarii/observatii la proiectul deci-
ziei de incadrare (in termen de 5 zile
de la data publicarii prezentului
anunt) pana la data de 14.06.2013.
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ANIVERSÃRI

Cu prilejul aniversãrii
zilei de naºtere colegii
din Filiala Craiova a
Uniunii Artiºtilor Plas-
tici ureazã domnului
ALEXANDRU PASCU
multã sãnãtate, bucu-
rii ºi noi realizãri în plan
pictural.

CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj, pro-
gram 8-16. Telefon:
0751/911.417.
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de In-
gineria Mediului în Horticul-
turã, cu experienþã în dome-
niul vânzãrii de materiale de
construcþii, caut loc de mun-
cã în aceste domenii. Tele-
fon: 0351/802.028.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobilã
veche lemn masiv. Tele-
fon: 0745/602.422.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
Angajez femeie internã
pentru îngrijirea unei bãtrâ-
ne. Telefon: 0749/780.751

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport 16 tone, nisip,
balastru, pãmânt negru,
efectuez lucrãri cu exca-
vator pe roþi. Telefon:0764/
596.141.
EXECUTÃM dulgherii, înve-
litor toate tipurile de tablã, cu-
rãþãm jgheaburi ºi reparãm.
Telefon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi asocia-
þii. Telefon: 0761/633.118;
0766/000.580.

Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.
VÂND garsonierã Tg. Jiu,
str. Zambilelor, bl. 12, et. 1,
70.000 Euro/neg. Telefon:
0767/276.584.
Vând/schimb garsonierã,
Brazdã, bl. G7, et.  3, cu
apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Schimb (vând) în Con-
stanþa apartament 2 ca-
mere decomandate
confort l cu similar Cra-
iova. Telefon: 0251/
547.907. 0241/ 616.736.
Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 2/4, Craiova
central. Telefon: 0351/
429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, cart.
Rovine zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 56.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.
Vând apartament 3 ca-
mere, Filiaºi, mobilat.
Telefon: 0762/243.539.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.
Vând apartament 3 ca-
mere, Slatina, zona ACR,
parter, cu toate dotãrile,
preþ negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau schimb
cu o casã lângã Craiova.
Telefon: 0766/483.542.

CASE
Vând casã Malu Mare, la
stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând CRAMA ªI GRÃDI-
NA DE VARÃ «MINERVA».
Telefon: 0731/866.929.
Vând HOTELUL ºi SALA
«MAURÃ» MINERVA.
Telefon: 0731/866.929.
Vând casã Mofleni. Tele-
fon: 0769/669.364.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp teren
intravilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  dependin-
þe,  livadã, vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.

Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp, pomi, în
Livezi, com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon: 0768/
710.866.
Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie solidã,
zonã centralã, Agronomie,
6 camere, 2 bãi, bucãtãrie,
teren 462 m2, garaj. Tele-
fon: 0726/275.943.
Vând casa D+P 6 came-
re, 2 bãi, pivniþã, utilitãþi, te-
ren 1300 mp, garaj. Tele-
fon: 0761/824.947.

TERENURI
Vând teren Leamna, 800
mp, preþ avantajos. Tele-
fon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Pelinu-
lui), utilitãþi. Telefon: 0726/
271.641; 0723/591.673.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european.
Telefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti
la 16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren intra-
vilan la 10 km de Craiova
– cedez 4500mp pentru
renovarea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Teren zona Tribunal Ju-
deþean, strada Iancu
Jianu. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.

Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Cedez 4300 mp teren
intravilan în schimbul –
garsonierã + diferenþã
bani – la 10 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
809.765.
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele învecinate sau vând.
Telefon: 0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), nego-
ciabil. Telefon: 0351/
170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Putinã nouã salcâm 50
vedre, douã uºi noi pentru
casã – magazii. Cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil.
Telefon: 0720/929.024.
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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

Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþi-
onat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
VÂND pui Ciobãnesc
Mioritic. Telefon: 0728/
896.048.
Vând loc de veci Cimitirul
Nord. Telefon: 0741/
473.338.
Vând cal semigreu. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2 ºi
3 braþe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez construcþie
cu spaþii separate 500 mp
cu teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Ungu-
reni. Telefon: 0351/437.906.
VÂND Combinã Class
Consul, stare impecabilã,
meritã vãzutã. Telefon:
0746/015.958.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Albine – Familii puternice,
cu 5-6 rame cu puiet – Po-
dari. Telefon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.

Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Albine – familii puternice –
cu 4-5 rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/115.936.
Vând perucã pentru dame
tunsã scurt, pãr negru. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând puieþi de viºin altoiþi,
fructe mari puieþi de pruni,
2 lei bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia schimbã-
tor în torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum
Giudo copii, cearceaf
medicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând þuicã de 40 grade.
Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoare
portocaliu, preþ foarte bun.
Telefon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider cla-
sa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.

VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz pentru
voiaj, arcuri spirale pentru
suspensii dublurã la Mer-
cedes 190D, de epocã.
Telefon: 0251/598.518.
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balan-
þã Berkel, cuier pom, apa-
rat telefon-fax. Telefon:
0746/660.001.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, economic,
rapid, fãrã ulei. Cadou
nuntã deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând grâu, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg. Te-
lefon: 0760/191.641.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, reduc-
tor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F Ca-
ravan, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi 2
oglinzi exterioare, 1 interi-
or pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon: 0767/
517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3 canate lemn,
uºã apartament din lemn.
Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.

Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.

Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur, con-
venabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

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

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

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere parter cu apartament
2 camere etaj 1 + diferen-
þa. Rãsteanu Gheorghe,
Craiova, bl. 131B, sc. 3,
Craioviþa Nouã, ap. 1.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

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

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de trico-
tat, fineþea 6-7. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr pisic persan, alb,
mic. Telefon: 0726/154.235.
Cumpãr maºinã de trico-
tat marca Dubet sau Dia-
mant. Telefon: 0745/
589.825.

Cumpãr convenabil bate-
rie maºinã 12V x 55 AH,
ROMBAT sau MONBAT.
Telefon: 0722/382.970.
Cumpãr tablou mare pes-
te 1,5 m, CAR CU BOI
sau altul mai mare ºi mai
frumos. Telefon: 0766/
304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL, 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte re-
galiste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã. Tele-
fon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament cu 3
camere, decomandat,
mobilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez la bloc, Calea
Bucureºti. Telefon: 0762/
047.095
ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costurile
întreþinerii. Telefon: 0760/
428.582.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.

Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utilatã.
Telefon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.

Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
camerã cu chirie, prefera-
bil la casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Telefon:
0740/895.691.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Salariat, 50 de ani, nefumã-
tor, neconsumator de bãu-
turi alcoolice, caut doamnã
serioasã, fãrã obligaþii, apro-
piatã de vârstã. Telefon:
0740/895.691.

Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
Pensionar singur caut fami-
lie pentru întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut certificat de înregis-
trare ORC Dolj pe numele
Combeiaº Nicuºor Costi-
nel PFA. Se declarã nul.
Pierdut certificat de înre-
gistrare ORC Dolj pe nu-
mele Combeiaº Ionuþ Va-
lentin PFA. Se declarã nul.
COMEMORÃRI

Se împlinesc astãzi trei
ani de când buna noas-
trã prietenã, mamã ºi
soþie TATIANA BRATU
(CUCHI) a plecat de lân-
gã noi, lãsându-ne cu

durerea ºi dorul de ea.
A rãmas pentru tot-
deauna în gândul ºi în
sufletul nostru. Fie-i
somnul liniºtit! Ada ºi
Gabi
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Americanca Serena Williams, numãrul 1 în
clasamentul mondial, a reuºit sã-ºi treacã în
cont, sâmbãtã, la 11 ani distanþã, al doilea titlu
din carierã la Roland Garros, dupã ce a dispus
pe zgura parizianã de campioana ediþiei trecu-
te, rusoaica Maria ªarapova (locul 2 WTA),
scor 6-4, 6-4.

Învingãtoare în faþa europencei în 13 din cele
15 meciuri directe, 12 dintre succese venind chiar
consecutiv, din 2004 încoace, sportiva de pes-
te Ocean a pãrut sã contrazicã calculele hârtiei
în debutul jocului, când s-a vãzut condusã cu
0-2. S-a recalibrat însã repede, rãspunzând tã-
ios, în forþã ºi variat.

Rezultatul? S-a dus la 4-2. Numai cã Maria a
stors toatã voinþa ºi toatã forþa de care e în
stare, a egalat la 4-4, dar n-a mai avut replicã
mai departe ºi a cedat setul. Serena a crescut în
evoluþie ºi, în partea a doua, nu ºi-a mai cedat
serviciul.

GRUPA A

Croaþia – Scoþia 0-1

(Snodgrass 26)
Belgia – Serbia 2-1

(De Bruyne 13, Fellaini 60 / Kolarov 88)
1. Belgia 7 13-2 19
2. Croaþia 7 10-4 16
3. Serbia 7 9-9 7
4. Þara G. 6 6-14 6
5. Scoþia 7 4-9 5
6. Macedonia 6 3-7 4

GRUPA B

Armenia – Malta 0-1

(Mifsud 8)
Cehia – Italia 0-0

1. Italia 6 12-4 14
2. Bulgaria 6 11-4 10
3. Cehia 6 6-4 9
4. Danemarca 5 6-5 6
5. Armenia 5 2-8 3
6. Malta 6 2-14 3

GRUPA C

Austria – Suedia 2-1

(Alaba 26 pen., Janko 32 / Elmander 82)
Irlanda – I-le Feroe 3-0

(Keane 5, 56, 81)
1. Germania 6 22-7 16
2. Austria 6 15-5 11
3. Irlanda 6 12-10 11
4. Suedia 5 9-7 8
5. Kazahstan 6 2-15 1
6. I-le Feroe 5 2-18 0

GRUPA E

Albania – Norvegia 1-1

(Rama 41 / Hogli 87)
Islanda – Slovenia 2-4

(Bjarnason 22, Finnbogason 26 pen. / Kirm
11, Birsa 31 pen., Cesar 62, Krhin 85)
Elveþia – Cipru 1-0

(Seferovici 90)
1. Elveþia 6 8-1 14
2. Albania 6 7-6 10
3. Islanda 6 8-9 9
4. Norvegia 6 7-7 8
5. Slovenia 6 8-10 6
6. Cipru 6 4-9 4

GRUPA F

Azerbaidjan – Luxemburg 1-1

(Abiºov 71 / Bensi 79)
Portugalia – Rusia 1-0

(Postiga 9)
1. Portugalia 7 12-6 14
2. Rusia 5 8-1 12
3. Israel 6 15-8 11
4. Azerbaidjan 7 3-9 4
5. Irlanda N. 5 3-7 3
6. Luxemburg 6 3-13 3

GRUPA G

Letonia – Bosnia 0-5

(Lulici 48, Ibisevici 53, Medunjanin 63, Pja-
nici 80, Dzeko 82)
Lituania – Grecia 0-1

(Christodoulopoulos 20)
Liechtenstein – Slovacia 1-1

(Buchel 13 / Durica 73)
1. Bosnia 6 23-3 16
2. Grecia 6 7-4 13
3. Slovacia 6 7-5 9
4. Lituania 6 4-8 5
5. Letonia 6 6-14 4
6. Liechtenstein 6 3-16 2

GRUPA H

Moldova – Polonia 1-1

(Sidorenco 37 / Blaszczykowski 7)
Muntenegru – Ucraina 0-4

(Garmaº 52, Konoplyanka 77, Fedeþki 85,
Bezus 90+3)
1. Muntenegru 7 14-7 14
2. Anglia 6 21-3 12
3. Ucraina 6 10-4 11
4. Polonia 6 12-7 9
5. Moldova 7 4-11 5
6. San M. 6 0-29 0

GRUPA I

Finlanda – Belarus 1-0

(Hamalainen 57)
1. Spania 5 8-2 11
2. Franþa 5 8-4 10
3. Finlanda 4 3-3 5
4. Georgia 5 3-7 4
5. Belarus 5 3-9 3

Grupa D, din care face parte ºi România, nu a
programat  meciuri. Clasament dupã 6 etape: 1.

Olanda 18p, 2. Ungaria 11p, 3. România 10p, 4.

Turcia 7p, 5. Estonia 6p, 6. Andorra 0p.
Naþionalele de pe primul loc se calificã direct la CM,
celelalte patru locuri disponibile urmând sã se deci-
dã din cele mai bune opt (din nouã) echipe clasate
pe poziþiile secunde, în urma unor „duble” de baraj.

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE SUD

Bolivia – Venezuela 1-1
(Campos 86 / Arango 58)
Argentina – Columbia 0-0
Paraguay – Chile 1-2
(Santa Cruz 88 / Vargas 41, Vidal 56)
Peru – Ecuador 1-0
(Pizarro 11)
Uruguay a stat.
1. Argentina 12 24-8 25
2. Columbia 11 19-7 20
3. Ecuador 11 16-11 20
4. Chile 12 18-20 18
5. Venezuela 12 10-13 16
6. Peru 11 12-15 14
7. Uruguay 11 17-21 13
8. Bolivia 12 14-21 10
9. Paraguay 12 9-23 8
Primele 4 clasate acced la turneul final, iar locul 5 va susþine o

„dublã” de baraj cu o reprezentantã a Asiei.

Jamaica – SUA 1-2

(Beckford 89 / Altidore 30, Evans 90+2)

Panama – Mexic 0-0

Costa R. – Honduras 1-0

(Miller 25)

1. Costa R. 4 5-3 7
2. SUA 4 4-3 7
3. Mexic 5 3-2 7
4. Panama 4 5-3 6
5. Honduras 4 4-6 4
6. Jamaica 5 2-6 2
La CM se calificã primele 3 locuri, în timp ce echipa de pe poziþia

a 4-a va juca o „dublã” de baraj cu Noua Zeelandã, deja câºtigãtoare

în Oceania.

PRELIMINARII CM 2014 –
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CENTRALÃ ªI CARAIBE

Digi Sport 2
12:00 – TENIS – Gerry Weber Open,

Halle (Germania): ziua întâi.

Dolce Sport 2
19:00 – ATLETISM – EAA Praga (Cehia).

Sport.ro
20:30 – FOTBAL – Meci amical: Croaþia

– Portugalia.

GSP TV
16:00 – FOTBAL – Under 18: România –

Suedia.

Eurosport
14:30 – TENIS (M) – Turneul de la

Queen’s (Marea Britanie): ziua întâi.

Serena Williams a câºtigat turneulSerena Williams a câºtigat turneulSerena Williams a câºtigat turneulSerena Williams a câºtigat turneulSerena Williams a câºtigat turneul
de la Roland Garrosde la Roland Garrosde la Roland Garrosde la Roland Garrosde la Roland Garros

A dominat-o pe ªarapova ºi s-a impus cu
acelaºi scor ca-n actul inaugural, 6-4. Aºa s-a
scris istoria celui de-al 16-lea titlu de Grand Slam
din cariera Serenei Williams, performanþã ce-o
plaseazã pe locul patru îndtr-un clasament old-
time, dupã Steffi Graf (22), Chris Evert ºi Marti-
na Navratilova (ambele cu 18).

Altfel, la dublu masculin, de asemenea pen-
tru a doua oarã, au ieºit câºtigãtori gemenii
americani Bob ºi Mike Bryan (liderii mondiali),
scor 6-4, 4-6, 7-6 (4) cu perechea francezã Mi-
chael Llodra/Nicolas Mahut. Cât priveºte tro-
feul la dublu feminin, acesta a intrat în pose-
sia rusoaicelor Ekaterina Makarova ºi Elena
Vesnina care au trecut de tandemul italian Sara
Errani ºi Roberta Vinci, scor 7-5, 6-2.

La închiderea ediþiei, în finala masculinã:
Rafael Nadal (Spania, nr. 3) – David Ferrer
(Spania, nr. 4), scor 6-3, 6-2, 6-3.

Formaþia la care activeazã ºi Adrian Mutu,
Ajaccio, l-a angajat, sâmbãtã, pe postul de an-
trenor pe italianul Fabrizio Ravanelli, aflat la
prima sa experienþã ca principal pe banca unei
echipe profesioniste. Fostul golgheter al lui
Juventus, Lazio ºi al lui Olympique Marseille
a fost pânã acum doar colaboratorul lui Mar-
cello Lippi la Juventus ºi al lui Antonio Conte
la Siena, dupã ce a obþinut licenþa în 2008.

Ravanelli, care l-a înlocuit pe demisiona-
rul Albert Emon, a semnat un acord pe douã
sezoane cu Ajaccio, dupã care a oferit prime-

Ravanelli, noul antrenor al lui Mutu la Ajaccio

le declaraþii în calitate de antrenor al grupãrii
corsicane. Dupã ce s-a arãtat surprins de fap-
tul cã arena noii sale echipe are o capacitate
de numai 8.000 de locuri, italianul a vorbit ºi
despre Adrian Mutu: „Mutu este un jucator
foarte talentat, a avut un an bun, cu 11 goluri
marcate. Este un atacant determinant dar are
deja 34 de ani ºi trebuie sã fie atent la forma
fizicã, sã fie mereu pregãtit sã joace”, a spus
Ravanelli.

Mutu mai are contract cu formaþia din He-
xagon pânã în vara anului viitor.

A vorbit ºi despre român!

Grupa A: Botswana – Etiopia 1-2, Rep.
Central Africanã – Africa de Sud 0-3.
Clasament: 1. Etiopia 10p, 2. Africa S. 8p, 3.
Rep. Central Af. 3p, 4. Botswana 1p.

Grupa B: Sierra Leone – Tunisia 2-2, I-le
Capului Verde – Guinea Ecuat. 2-1. Clasa-

ment: 1. Tunisia 10p, 2. Sierre L. 5p, 3. Guinea
E. 4p, 4. I-le Capului V. 3p.

Grupa C: Gambia – Coasta de Fildeº 0-3,
Maroc – Tanzania 2-1. Clasament: 1.
Coasta F. 10p, 2. Tanzania 6p, 3. Maroc 5p,
4. Gambia 1p.

Grupa D: Sudan – Ghana 1-3, Zambia –
Lesotho 4-0. Clasament: 1. Zambia 10p, 2.
Ghana 9p, 3. Lesotho 2p, 4. Sudan 1p.

Grupa E: Gabon – Congo 0-0, Niger –
Burkina Faso (asearã). Clasament: 1.
Congo 10p, 2. Gabon 4p, 3. Burkina F. 3p,
4. Niger 3p.

PRELIMINARII CM 2014 – AFRICA –
ETAPA A 4-A A FAZEI GRUPELOR PRINCIPALE

Grupa F: Malawi – Namibia 0-0, Kenya –
Nigeria 0-1. Clasament: 1. Nigeria 8p, 2.
Malawi 6p, 3. Namibia 4p, 4. Kenya 2p.

Grupa G: Zimbabwe – Egipt, Guinea –
Mozambic (ambele asearã). Clasament: 1.
Egipt 9p, 2. Guinea 4p, 3. Mozambic 2p, 4.
Zimbabwe 1p.

Grupa H: Benin – Algeria, Mali – Rwanda
(ambele asearã). Clasament: 1. Algeria 6p, 2.
Mali 6p, 3. Benin 4p, 4. Rwanda 1p.

Grupa I: Libia – DR Congo 0-0, Togo –
Camerun (asearã). Clasament: 1. Camerun 6p,
2. Libia 6p, 3. DR Congo 5p, 4. Togo 1p.

Grupa J: Uganda – Liberia 1-0, Angola –
Senegal 1-1. Clasament: 1. Senegal 6p, 2.
Uganda 5p, 3. Angola 4p, 4. Liberia 4p.

Câºtigãtoarele celor 10 grupe vor disputa
„duble” de baraj, cele cinci învingãtoare
urmând sã acceadã la CM.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Courtois, încã un sezon
pe „Vicente Calderon”

Internaþionalul belgian Thibaut Courtois
a anunþat, sâmbãtã, cã a fost împrumutat de
Chelsea Londra pentru încã un sezon
grupãrii Atletico Madrid.

În vârstã de 21 de ani, Courtois, portar
format la RC Genk, juca deja de douã
sezoane la formaþia din capitala Spaniei.

Thibaut Courtois a câºtigat cu Atletico
Madrid trei trofee: Liga Europa (pe Arena
Naþionalã din Bucureºti) ºi Supercupa
Europei (ambele în 2012), plus Cupa
Spaniei (2013).

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

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Naţionala de handbal feminin a României a învins a
doua oară Slovacia, sâmbătă, la Oradea, şi merge la al
21-lea Campionat Mondial consecutiv. De altfel, Ro-
mânia este singura din lume care a participat la toate
ediţiile CM. După 23-21 în tur, la Partizanske, echipa
noastră s-a impus cu 30-22, un meci pe care l-a con-
trolat total şi în care selecţionerul Tadici a folosit tot
lotul, inclusiv noul portar al Craiovei, Mirela Nichita,
care a apărat excelent. La fel ca în meciul din Slova-
cia, cea mai bună marcatoare a României a fost Adri-
ana Ţăcălie. Pentru naţionala noastră au punctat: Ţă-
călie 11, Brădeanu 4, Nechita 4, Pintea 4, Buceschi 3,
Chiper 2, Agrigoroaie 1, L. Marin 1. „Avem o naţio-
nală tânără, pe care putem conta mulţi ani de acum
înainte. Trebuie să avem grijă de această generaţie,

România, calificare
facilă la Mondiale

Handbal (f)

care are drept obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice
de la Rio de Janeiro, din 2016”, a declarat Gheorghe
Tadici. Campionatul Mondial din decembrie 2013
va avea loc în Serbia, acolo unde, în 2012, a avut
loc şi Campionatul European. Ca şi anul trecut,
„tricolorele” ar putea fi repartizate tot în grupa
de la  Vârşeţ, la câteva zeci de kilometri de gran-
ţia cu România. La turneul final sunt calificate
deja Serbia (gazdă), Norvegia (campioană mon-
dială en-titre), Muntenegru şi Ungaria (semifina-
liste CE din 2012), Algeria, Angola, Congo, Tu-
nisia, Coreea de Sud, China, Japonia şi Australia
(clasări pe locurile 1-3 în campionatele continen-
tale), dar şi Spania, Danemarca, Cehia, Rusia,
Germania şi Polonia, în urma barajelor.

Pugilistul român Bogdan Juratoni a pierdut, sâm-
bătă, finala categoriei 75 de kilograme din cadrul
Campionatelor Europene de box de la Minsk, el

CE de box – Minsk 2013 Bogdan Juratoni,
argint la „mijlocie”
obţinând astfel medalia de argint. Juratoni a fost
învins în finală de irlandezul Jason Quigley. Acesta
a câştigat două reprize, prima şi a treia, în timp ce
Juratoni a fost indicat învingător de arbitri doar în
runda secundă. În semifinale, puglilistul născut la
Deva acum 23 de ani îl învinsese, prin abandon, în
repriza secundă, pe ungurul Zoltan Harcsa. Româ-
nia nu a mai avut un campion european de 15 ani,
ultimul fiind Dorel Simion, tot la Minsk,  în
1998. Preşedintele FRB, Leonard Doroftei, consi-
deră că Juratoni a fost nedreptăţit de arbitri, aceasta
fiind consecinţa conflictului cu FIBA de pe vre-
mea predecesorului „Moşului”, Rudel Obreja.

România, învinsă şi în Cehia
După ce a pierdut în Sala Polivalentă din Craiova cu 3-0 în faţa Cehiei prima manşă a barajului de calificare

la turneul final european, naţionala de volei feminin a României a fost învinsă şi în manşa retur, disputată la
Brno, scor 3-1 (25-11, 25-18, 23-25, 25-22). Selecţionerul Marian Constantin a folosit jucătoarele: Luminiţa
Trombiţaş, Daiana Mureşan, Nneka Onyejekwe, Alexandra Sobo, Denisa Rogojinaru, Adina Salaoru şi Ale-
xandra Trică (libero), intrând pe parcurs şi: Diana Calotă, Ioana Baciu, Ioana Nemţanu şi Alina Albu.

Volei, preliminarii CE (f)


