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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu ăsta e un barman deose-
bit; el nu pune apă în vin, pune vinul
în apă.
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Deces cauzat de gripă, în Dolj

Un copil în vârstă
de de doi ani din jude-

ţul Dolj a murit după ce a fost diagnosticat cu gripă
AH1. Fetiţa fusese iniţial internată la Craiova, însă
medicii de aici au hotărât să o trimită la Bucureşti,
acolo unde s-a şi consemnat decesul. Potrivit repre-
zentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, copi-
lul nu prezenta condiţii medicale preexistente şi nu a
fost vaccinat antigripal.

Dincolo de o
curtoazie gratuită

Uneperiştii doljeni au avut, vineri,
un eveniment al lor, denumit „Reu-
niunea anuală a aleşilor locali”,
în sala Operei Române Craiova,
prilej oportun de a invita şi liderii
locali ai partidelor ce formează coa-
liţia ce administrează Doljul. De fac-
to, UNPR-iştii erau şi înainte de ru-
perea USL alături de pesedişti şi
conservatori, deşi la alegerile loca-
le candidaseră pe liste proprii. Din-
colo de curtoazia de circumstanţă,
semnalată prin câteva alocuţiuni –
Claudiu Manda, Lia Olguţa Vasiles-
cu, Gheorghe Bică, Iulian Bucur –
s-a evocat şi obiectivul „de a scoate
cel mai bun scor pe ţară la ale-
gerile europarlamentare”.
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MIRCEA CANÞÃR

O declaraþie a lui VO declaraþie a lui VO declaraþie a lui VO declaraþie a lui VO declaraþie a lui Viktor Orban...iktor Orban...iktor Orban...iktor Orban...iktor Orban...
destul de „interesantã”destul de „interesantã”destul de „interesantã”destul de „interesantã”destul de „interesantã”

Anul trecut, mai exact la 21 iunie 2013,
„L’Express” a publicat, sub semnãtura lui Chris-
tian Makarian, un interviu consistent cu pre-
mierul ungar Viktor Orban. Sub titlul, extras
dintr-un rãspuns al acestuia din urmã, „L’Eu-
rope est devenue un empire”. Prefaþat de
un ºapou deloc lipsit de nerv, în care se rea-
minteºte cã la 50 de ani premierul Ungariei iritã,
dacã nu intrigã, cã a modificat în câteva rân-
duri Constituþia, cã face referinþe la rãdãcinile
creºtine ºi istoria milenarã a Ungariei ºi a acor-
dat naþionalitatea la peste 3 milioane de unguri
care trãiesc în þãrile limitrofe, ni se reaminteºte,
astfel, în subsidiar, cã a procedat precum Mos-
cova cu Crimeea, de datã recentã, dupã ce exer-
sase acelaºi lucru cu Osetia de Sud ºi Abhazia.
Reporterul Christian Makarian, deloc inhibat, îi
readuce aminte lui Viktor Orban cã este numit
„Viktator”, fiind comparat cu Putin, Chavez,

Liderul PRM, Gheorghe
Funar, a anunþat cã Ilie
Nãstase va candida pe lista
partidului pentru Parlamentul
European, în timp ce fostul
tenismen spune cã a discutat
cu Funar, dar cã nu a luat încã
o decizie, întrucât nu ºtie dacã
îi va permite timpul. Într-un
comunicat al PRM transmis
ieri ºi semnat de Funar, acesta
susþine cã „preºedintele PRM
i-a lansat invitaþia bunului
român Ilie Nãstase sã candide-
ze pe lista PRM pentru alege-
rile europarlamentare din 25
mai. Invitaþia a fost acceptatã
imediat ºi marele campion Ilie
Nãstase va fi purtãtorul de
drapel al Partidului România
Mare la alegerile europarla-
mentare”. Contactat ieri de
Mediafax, Ilie Nãstase a spus
cã nu a luat încã o decizie
privind participarea sa la
alegeri, deoarece este implicat
în organizarea turneului de
tenis de la Bucureºti, BRD
Nãstase Þiriac Trophy. Întrebat
de ce este din nou tentat sã
intre în politicã, Nãstase a
rãspuns: „Am zis sã mã duc ºi
eu sã vorbesc la Bruxelles, aºa
cum fac ºi alþii. Dar eu o sã
mã duc sã vorbesc de bine
despre România, nu aºa cum
fac alþii. Am vãzut cã domnul
Laszlo Tokes se dã român, dar
nu prea pare, dupã cum vor-
beºte la Bruxelles”.

Ilie Nãstase, candidat
la europarlamentare
din partea PRM?

Senatorul PSD de Dãbuleni, Mir-
cea Geoanã, a declarat, în emisiu-
nea „Dupã 20 de ani”, difuzatã de
Pro TV, cã dacã Victor Ponta deci-
de sã candideze la preºedinþie va fi
sprijinit de toþi social-democraþii, în
caz contrar PSD urmând sã se în-
drepte spre urmãtorul candidat, care
este el. Întrebat dacã Ponta va can-
dida la prezidenþiale, Geoanã a rãs-
puns cã este decizia acestuia ºi va fi
anunþatã la nivelul partidului dupã ale-
gerile europarlamentare din 25 mai.
„Eu sunt absolut convins de faptul
cã PSD trebuie sã aibã candidat la
prezidenþiale. (...) Nu este o formu-
lã care sã serveascã interesul PSD
sau sã serveascã democraþia româ-
neascã ca principalul partid al Ro-
mâniei, care azi reprezintã 40% din
intenþiile de vot ale þãrii, sã nu aibã
propriul candidat. Ar fi o desistare a
PSD de la poziþia de prim partid al
României ºi ar fi ºi o desistare, într-
un fel, a jocului democratic, nere-
prezentând un segment atât de im-
portant în competiþia electoralã. (...)
Ar fi nenatural, nefiresc ca PSD sã
nu aibã candidat”, a explicat senato-
rul. Potrivit lui, în acest moment în
PSD sunt douã nume - Victor Ponta

Geoanã: Dacã Ponta decide sã candideze la preºedinþie îl sprijinim toþi,
altfel, ne îndreptãm cãtre urmãtorul candidat, numele meu este acolo

ºi Mircea Geoanã - cu atributele ºi
susþinerea necesare pentru o candi-
daturã la preºedinþie. În tradiþia PSD
de pânã acum, a subliniat Geoanã,
liderul partidului candida la preziden-
þiale, foºtii preºedinþi ai formaþiunii,
inclusiv el, procedând astfel. „Deci
este decizia lui Victor Ponta, ca lider
al partidului, dupã alegerile europar-
lamentare, ce vrea sã facã cu carie-
ra ºi cu viaþa sa politicã. Este un om

tânãr ºi faptul cã a fost destul de re-
zervat cu privire la candidaturã este
legitim, trebuie înþeles. La 41 de ani
te poþi gândi cã este preferabil sã
rãmâi prim-ministru ºi ºef de partid
în loc sã te duci la o funcþie, mai
importantã decât cea de prim-minis-
tru, dar care, dupã 5 sau 10 ani, prac-
tic, cariera politicã þi se va fi înche-
iat. Este legitim ca Victor Ponta sã
aibã aceastã dilemã, nu e nimic nefi-

resc, pentru cã nu am avut nicio-
datã un lider atât de tânãr la PSD”,
a mai spus senatorul social-demo-
crat. Întrebat dacã, în situaþia în
care Victor Ponta nu va participa la
competiþia electoralã, va candida el,
Geoanã a evitat iniþial sã rãspundã,
precizând cã „este decizia partidu-
lui, nu este decizia mea”, dar apoi,
la insistenþele moderatorilor, acesta
a recunoscut: „Mai existã vreo urmã
de îndoialã faþã de cineva care a can-
didat ºi a obþinut atât de multe vo-
turi ºi care a câºtigat alegerile în
România cã nu este un obiectiv fi-
resc pentru mine? Da! Dar acest
lucru nu înseamnã cã dorinþa noas-
trã de a da viitorul preºedinte al
României trebuie sã se loveascã de
orgoliile noastre personale ºi de
concurs de frumuseþe. (...) ªi dacã
Victor Ponta decide cã vrea sã can-
dideze, îl vom sprijini cu toþii, dacã
el hotãrãºte sã nu candideze, ne în-
dreptãm cãtre urmãtorul candidat,
numele meu este acolo, este expli-
cit spus chiar de cãtre preºedintele
partidului”. În opinia lui Geoanã,
candidatul PSD pleacã în aceste ale-
geri cu prima ºansã, intrarea în tu-
rul II fiind „un lucru evident”.

Guvernul român a sistat negocierile cu Exe-
cutivul italian pentru achiziþionarea unei aero-
nave destinate demnitarilor ºi vrea sã cumpere
pentru astfel de zboruri speciale un avion tip
Airbus 318 de la compania naþionalã Tarom, au
declarat agenþiei Mediafax surse oficiale. Po-
trivit surselor, reprezentanþii Guvernului au în-
ceput deja discuþiile în acest sens cu cei ai
Tarom. Prin aceastã operaþiune de vânzare,
costurile aferente aeronavei vor fi scãzute din
contabilitatea operatorului aerian. În luna no-
iembrie 2013, premierul Victor Ponta a dispus

Guvernul a sistat negocierea cu Italia pentru avionul
demnitarilor ºi vrea un Airbus 318 de la Tarom

constituirea unei comisii interministeriale care
sã negocieze cu Guvernul italian achiziþionarea
unei aeronave pentru demnitari, dupã ce ofi-
cialii Guvernului au arãtat cã România este sin-
gura þarã din Uniunea Europeanã care nu are
aeronavã oficialã, iar Executivul de la Bucu-
reºti trebuie sã închirieze o aeronavã de dimen-
siuni mai mari de la Tarom, ceea ce ridicã foar-
te mult costul deplasãrilor. Pe fondul discuþii-
lor legate de costuri, preºedintele Traian Bã-
sescu a declarat, în primãvara anului trecut, cã
nu va mai utiliza aeronava pusã la dispoziþie de

Tarom pentru vizitele sale externe ºi cã, atunci
când va avea nevoie de un avion, va închiria în
regim charter de la o companie strãinã, iar pre-
mierul Victor Ponta a folosit în unele deplasãri
curse de linie sau aeronava militarã Spartan. În
luna august, Guvernul a aprobat, prin ordonanþã
de urgenþã, achiziþionarea unei aeronave pen-
tru înalþi demnitari, preºedintele Comisiei pen-
tru apãrare din Senat, Corneliu Dobritoiu, pre-
cizând atunci pentru Mediafax cã suma totalã
necesarã achiziþionãrii în leasing a aeronavei se
ridicã la 56 milioane de euro.

Ceauºescu, chiar Mussolini, o impopularitate
neconvenabilã liderului Fidesz. Despre UE, Or-
ban spunea: „Aparþin unei minoritãþi de lideri
europeni care estimeazã cã naþiunile sunt baza
Uniunii, în timp ce majoritatea dintre ei con-
simt cã viziunea naþionalã este din ce în ce mai
puþin legitimã. (...) Astãzi Europa este un im-
periu al birocraþiei, cu capitala la Bruxelles.
Argumentele ºefilor de stat ºi de guvern sunt
mãturate. Procedurile sunt privilegiate ºi con-
duc la dreptul funcþionãrii unui strat imperial”.
Trecem peste ºarja de reproºuri ale intervieva-
tului la adresa UE, unele poate îndreptãþite, deºi
bilanþul – dupã aderare – al þãrii sale îl gãseºte
extraordinar de pozitiv. ªi ajungem la o aluzie
„interesantã” legatã de Rusia, cu care Ungaria
are un parteneriat strategic. Reportul întreabã:
„Vous n’avez donc rien contre les Russes?”.
Rãspuns: „Les Hongrois se sont opposes a

Stalin, pas Ceaikovski”. Cã ungurii s-au
opus... cât s-au opus, lui Stalin, în al doilea rãz-
boi mondial, e o realitate discutabilã, dar în 1954
s-au opus lui Hruºciov ºi...Andropov, care era
ambasadorul URSS la Budapesta. Dar nu asta
are importanþã, cât subtilitatea rãspunsului lui
Viktor Orban. Care îl menþioneazã pe marele
compozitor Piotr Ilici Ceaikovski, aluzie la ma-
rea culturã rusã, pe care nu o poþi refuza. Suc-
cint, dar ºi cu o adâncã simbolisticã, rãspun-
sul lui Viktor Orban – realmente inteligent – ne
reaminteºte de conversaþia generalilor greci,
din filmul lui Costa Gavras „Z” (ºi ei antiso-
cialiºti, ca ºi premierul maghiar), ieºind de la
un spectacol oferit de Balºoi Teatr la Atena,
unde se refugiaserã pentru a nu fi prezenþi la o
omucidere. Aroganþa cu care maghiarii au
mãrºãluit în Transilvania sâmbãtã, 15 mar-
tie, ar putea fi decriptatã ºi într-o altã cheie.
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Uneperiştii doljeni au avut, vi-
neri, un eveniment al lor, denumit
„Reuniunea anuală a aleşilor
locali”, în sala Operei Române
Craiova, prilej oportun de a invita
şi liderii locali ai partidelor ce for-
mează coaliţia ce administrează
Doljul. De facto, UNPR-iştii erau
şi înainte de ruperea USL alături
de pesedişti şi conservatori, deşi
la alegerile locale candidaseră pe
liste proprii. Dincolo de curtoazia
de circumstanţă, semnalată prin
câteva alocuţiuni – Claudiu Man-
da, Lia Olguţa Vasilescu, Gheor-
ghe Bică, Iulian Bucur – s-a evo-
cat şi obiectivul „de a scoate cel
mai bun scor pe ţară la alegeri-

MIRCEA CANŢĂR

Dincolo de o curtoazie gratuită
le europarlamentare”. Cam atât
s-a spus despre aceste alegeri, pro-
gramate peste două luni. Şi nimic
altceva despre s imbolis tic a lor,
adică de ce sunt ele importante.
Sigur, timp ar mai fi. Dar dacă nu
s-a spus mare lucru despre euro-
parlamentare, atunci poate trebuia
spus ceva despre Dolj, despre Cra-
iova, despre cum merg treburile
prin părţile locului. O reuniune de
partid de această factură având şi
menirea să acroşeze problemele
locale care, bănuim, stau pe agen-
dele liderilor, nu doar împărţirea de
funcţii. Să admitem că s-a dorit
doar armonizarea unor puncte de
vedere, deşi nu fuseseră exprima-

te asimetrii, şi enunţarea targetu-
lui pentru europarlamentare, test
realmente important pentru noua
alianţă politică. Al c ărui motor
principal rămâne PSD-ul, ajutat de
un al doilea motor, de redusă pu-
tere, UNPR. Despre conservatorii
doljeni ce să spunem? Doar că li-
derul lor judeţean, Iulian Bucur, a
venit cu câteva glumiţe facile, la
care nu se putea zâmbi nic i cu
bunăvoinţă. „Pe mulţi dintre dum-
neavoastră vă cunosc. Chiar, la un
moment dat, mă întrebam dacă nu
am greşit cumva sala, dacă nu e o
reuniune de la PC”. Aluzia viza
faptul că unii dintre aleşii locali
uneperişti trecuseră pesemne şi pe

la conservatori. Când nu deţii în
propriul activ de partid nici un con-
silier judeţean, nici un consilier lo-
cal municipal, ci doar un primar
(Coşoveni), şi acela lipsit de Con-
siliul Local – dizolvat prin hotărâ-
re judecătorească – la care se mai
adaugă câţiva consilieri prin loca-
lităţile Doljului, şi „te bagi în vor-
bă”, vii cel puţin cu exemplul per-
sonal. Fiindcă pe aliniament poli-
tic deţii conducerea unei societăţi
cu capital de stat, ANIF, care la
această dată ar trebui să ştie cu
exactitate c e are de făcut anul
acesta. La irigaţii ne referim. A le
făgădui producătorilor agricoli din
teritoriu, în campania pentru ale-

gerile europarlamentare, c ă nu
există probleme „cu ploaia la co-
mandă”, acolo unde e posibil, dacă
va fi cazul, e totuşi altceva decât a
ocoli premeditat subiectul. În rest,
a aminti despre socialiştii europeni
– minoritari în legis latura actua-
lă în ins tanţele de conducere ale
UE -, fiindcă alături de aceştia
va vota ş i Alianţa PSD-UNPR-
PC, care promite o alternativă la
Europa austerităţii, nu ne fac em
iluzii c ă se stăpânea subiectul.
Reamintim doar că încarnarea
soc ialiştilor europeni pentru pre-
şedinţia Comis iei Europene es te
germanul Martin Schulz, actua-
lul preşedinte al PE.

„Zilele Constantin Brânc uşi”,
aflate la a doua ediţie, au fost or-
ganizate de Asoc iaţia „Podul lui
Apollodor” şi Filarmonica „Olte-
nia”, care a şi găzduit evenimen-
tul. Manifestarea a fost deschisă
sâmbătă seara printr-un recital de
poezie şi muzică, susţinut de cvar-
tetul „Nicolae Julea”. Duminică a
avut loc simpozionul dedicat ma-
relui sculptor născut la Hobiţa.
Moderatorul evenimentului a fost
Horia Muntenuş, regizorul primu-
lui documentar complet despre
marele sculptor. Printre invitaţi s-
au numărat arhitecţii Cristian Cio-
mu şi Viorel Voia, scriitori Nicolae
Coande, Mircea Liviu Goga şi Pa-
vel Foresco. De la bun început, s-

Constantin Brâncuşi
şi legătura specială
cu Craiova

Constantin Brâncuşi s-a născut pentru a doua oară la Craiova,
după cum avea să mărturisească, peste ani, marele sculptor. Ta-
lentul său ar fi rămas, probabil, îngropat în anonimat dacă nişte
oameni de bine din Bănie nu l-ar fi descoperit şi ajutat să-şi încea-
pă studiile, câştigurile mărunte ale băiatului de prăvălie de atunci
fiind mult prea mici. În preajma zilei de naştere a marelui sculp-
tor (născut la 19 februarie 1876, la Peştişani, Gorj), un grup ini-
mos de oameni de cultură ai urbei şi-au dat întâlnire pentru a-l
evoca pe Constantin Brâncuşi. Şi-au petrecut mai multe ore vor-
bind cu pasiune despre destinul şi puterea creatoare excepţională
a lui Constantin Brâncuşi. Întâlnirea a fost marcată şi de prezenţa
stră-strănepoatei marelui sculptor, avocatul Luminiţa Brâncuşi.

a accentuat ideea că oraşul Craio-
va trebuie să fie mândră cu faptul
că marele Constantin Brâncuşi îşi
datorează destinul său artistic, într-
o bună măsură, şi Craiovei.

La „Steaua
colorată”
a lui Zamfirescu

Arhitectul Cristian Ciomu a de-
velopat în cuvinte (din păcate păr-
ticipanţii în sală au fost extrem de
puţini pentru a savura aceste deta-
lii) filmul începuturilor lui Constan-
tin Brâncuşi şi imensa şansă pe
care Craiova i-a oferit-o acestui
tânăr. „La început a fost băiat de
prăvălie, a servit clienţii la masă,

dar acest lucru îl nemulţumea. A
avut şansa să ajungă la cârciuma
„Steaua colorată” a lui Zamfires-
cu, de pe strada Madona Dudu. A
avut o şansă extraordinară pentru
că a intrat într-o relaţie interesantă
cu acest tânăr patron, de 28 de ani.
Brâncuşi mai trăgea şi chiulul, dar
patronul a remarcat la el ceva foar-
te special, faptul că cioplea în lemn
diferite obiecte pe c are le făcea
cadou”.

Vioara
lui Mihalache
lăutarul

Ar fi trec ut neobservat şi acest
lucru dacă nu s-ar fi întâmplat şi

altceva. Tot Cristian Ciomu spu-
ne: „Lăutarul Mihalache, care cân-
ta la vioară în acea cârciumă, i-a
zis  într-o seară că o viară nu poa-
te totuşi să facă ...  El a răspuns
că viorile sunt făc ute de oameni
şi poate să o facă.  Din stinghii
de la cutiile de brad, pe care le-a
pus la înmuiat, cu nişte unelte pri-
mitive, a reuşit,  într-un timp nu
foarte îndelungat, să facă şi o
vioară. Juriul a fost c ons tituit de
lăutarul Mihalache care trebuia să
încerce instrumentul. El a luat
vioara în mână şi a spus: sună mai
bine ca a mea.  Atunc i patronul şi-
a dat seama c ă în ac el băiat es te
ceva deosebit şi nu merita să ră-
mână c ârc iumar. Cu bani de la
persoane mai avute din Craiova,
Zamfiresc u a strâns  bani ş i l-a
tr imis  la Şcoala de Arte şi Mese-
rii. Şi as ta a fost renaşterea lui la
Craiova.. .”

Ţuica fiartă
de la bodega
lui Scripcaru

Arhitec tul Viorel Voia, c are
poartă pe umeri povara multor
tr isteţi şi neîmpliniri, a venit cu
un tablou ş i mai vec hi despre
Constantin Brânc uşi.  Prima opri-
re a marelui sculptor de mai târ-
ziu a fos t chiar loc ul unde a c o-
borât dintre tren, ş i anume Gara.
„Vizavi de vec hea gară (c are se
afla cu 35 de metri mai spre vest,
ac olo unde este acum dispecera-
tul Gării), era cârciuma lui Scrip-
caru. Era o bodegă de la care tâ-
nărul Constantin Brâncuşi se du-
c ea c u ţuic ă fiartă în gară,  la
birjar ii care aşteptau oamenii de
la tren ca să-i ducă în oraş cu
trăsurile. Între trenuri, mai ajuta

şi la spălatul veselei. Am vrut să
facem o fântână c are să-i aducă
omului în faţă această idee...”.
Aşa a fos t proiec tată fântâna c e-
lor ”Patru păsări băutoare de apă
din blid”.

De ce nu are
Brâncuşi
nici o statuie
la Craiova

„Când s-a turnat această statu-
ie, am stat la Slatina o zi şi o noap-
te până ce mi s-a demonstrat cum
se sudează în aluminiu aceste ele-
mente. Dar statuia a fost dată jos,
i s-a păstrat numai conturul în care
sunt acum vreo 300 de ţâşnitori.
Nu mai ştiu ce s-a făcut cu ea, era
însă o parabolă frumoasă care ne
amintea de Brâncuşi”.  Arhitecţii
doresc acum să îndrepte cumva
lucrurile prin amplasarea unui bust
al sc ulptorului în axul fântânii.
„Bustul aparţine Luminiţei Pătraş-
cu, care l-a cunoscut pe Brâncuşi
şi va fi cumpărat de cineva. Eu am
12 ipoteze pentru soclul pe care va
sta acest bust, care sunt variante
după soclurile pe care le-a realizat
Constantin Brâncuşi pentru Păsă-
rile lui”. Din păcate, şi această sta-
tuie există, deocamdată, în dese-
nele trasate cu maximă precizie de
arhitectul Viorel Voia. Proiectul
acesta este în aşteptare de aproa-
pe un an.

În sală a fost prezentă şi stră-
strănepoata sculptorului, Luminiţa
Brâncuşi, care le-a propus organi-
zatorilor să editeze împreună cu
„fundaţia „Familia Brâncuşi” un
volum în care să se regăsească
discuţiile de la Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE
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În noaptea de sâmbãtã spre du-
minicã, în municipiul Craiova ºi în
localitãþile învecinate, a fost orga-
nizatã o razie ce a avut drept scop
menþinerea climatului de ordine ºi
siguranþã publicã. Activitãþile din
cadrul raziei s-au desfãºurat în sis-
tem integrat cu efective din cadrul
Grupãrii de Jandarmi Mobile Cra-
iova ºi Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj, care au acþionat atât
în mediul urban cât ºi în cel rural
pentru prevenirea ºi combaterea
faptelor comise cu violenþã ºi a
abaterilor la regimul circulaþiei pe
drumurile publice. La razie au par-
ticipat peste 140 de poliþiºti de la

Poliþiºtii doljeni au organizat, în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã,
o razie de amploare în Craiova ºi lo-
calitãþile învecinate. Au fost institui-
te 26 de filtre rutiere în trafic, oame-
nii legii au descins în baruri ºi disco-

teci, fiind aplicate amenzi de peste
14.000 lei. În cadrul activitãþilor a
fost prins ºi un bãrbat condamnat
definitiv, vineri, la închisoare cu exe-
cutare, acesta fiind introdus în ares-
tul IPJ Dolj.

formaþiunile de ordine publicã;
poliþie rutierã; investigaþii crimina-
le; precum ºi jandarmi, care au
efectuat verificãri ºi controale în
baruri ºi discoteci, la 80 unitãþi
comerciale, iar în cele 26 filtre ru-
tiere au fost verificate zeci de au-
tovehicule. Peste 250 de persoane
au fost legitimate, dintre care 12
au fost conduse la sediul poliþiei
pentru cercetãri, fiind totodatã
constatate ºi aplicate 83 sancþiuni
contravenþionale, valoarea amen-
zilor fiind de 14.600 lei. În cadrul
acestor activitãþi,lucrãtori din ca-
drul Secþiei 4 Rurale Coºoveni l-au
prins ºi introdus în arest pe Vasile

Costel Popa, de 31 de ani, din co-
muna Castranova, pe numele cã-
ruia Judecãtoria Craiova a emis
mandat de executare a pedepsei
privative de libertate având de exe-
cutat o pedeapsã de 1 an ºi o lunã
închisoare pentru sãvârºirea a douã
infracþiuni la regimul circulaþiei pe
drumurile publice. Sentinþa bãrba-
tului a rãmas definitivã vineri, 14
martie, la Curtea de Apel Craiova
ºi s-a ales cu pedeapsã cu execu-
tare întrucât este recidivist. El a
primit 8 luni de închisoare pentru
conducere fãrã permis, la aceastã
pedeapsã adãugându-se alta, pri-
mitã în 2011 la Judecãtoria Craio-

va. De 5 luni cu suspendare, tot
pentru infracþiuni la regimul circu-
laþiei. Judecãtorii Curþii de Apel
Craiova au decis ca doljeanul sã
execute ambele pedepse, rezultând
un an ºi o lunã. „Persoana în cau-

zã a fost introdusã în arestul IPJ
Dolj, urmând sã ajungã în peniten-
ciar pentru ispãºirea pedepsei”, a
precizat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã la IPJ Dolj.

Lucrãtori ai Biroului Arme, Explozivi ºi
Substanþe Periculoase (BAESP) din cadrul
IPJ Dolj au organizat, în acest week-end, în
judeþul Dolj, o acþiune pe linia verificãrii
modului de pãstrare ºi asigurare a armelor
deþinute legal. Pe parcursul acestor activi-
tãþi, oamenii legii l-au depistat pe Toma Duº-
cã, de 57 de ani, din comuna Dobroteºti,
cãruia i-a expirat valabilitatea permisului de
armã, acesta nedepunând armele ºi muniþia
aferentã la un armurier autorizat, în termen
de 10 zile de la expirarea valabilitãþii acesto-
ra, dupã ceum cere legislaþia în vigoare. Pe
numele sãu a fost întocmit dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de nerespec-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºti din cadrul Serviciului de Ordine
Publicã Dolj împreunã cu reprezentanþi ai
ITRSV ºi Direcþiei Silvice Dolj, precum ºi
cu sprijinul jarndarmilor din cadrul Grupãrii
de Jandarmi Mobile (GJMb) Craiova ºi In-
spectoratului de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj
au acþionat, la acest sfârºit de sãptãmânã,
pe linia prevenirii ºi combaterii tãierilor ile-
gale de arbori, circulaþiei ºi comercializãrii
ilegale a materialului lemnos. Oamenii legii
au efectuat 57 de controale, dintre care 12
în ceea ce priveºte circulaþia materialului lem-

Arme ridicate de poliþiºti din judeþ
nos ºi alte 8 în fondul forestier. Astfel, a fost
constatatã o faptã de naturã penalã pentru
care s-a întocmit dosar de cercetare penalã
ºi au fost aplicate 80 sancþiuni contravenþi-
onale în valoare de 19.965 lei.  Pe parcursul
acestor activitãþi, poliþiºtii din cadrul Secþiei
2 Poliþie Ruralã Breasta s-au sesizat din ofi-
ciu cu privire la faptul cã Nelu Mihalache,
de 47 de ani, din comuna Botoºeºti-Paia,
Dolj, în perioada noiembrie 2013 – februa-
rie 2014, a tãiat, fãrã drept, 215 arbori esen-
þã gârniþã ºi cer din pãdurea de pe raza co-

munei Botoºeºti-Paia, aflatã în posesia sa.
În cauzã a fost întocmit dosar penal con-
form Legii 46/2008 R, urmând ca preju-
diciul sã fie stabilit ulterior. În plus, oa-
menii legii l-au depistat pe Sorinel Caliu,
de 45 de ani, din comuna Amãrãºtii de Sus,
satul Ocolna care transporta cu o cãruþã
material lemnos sustras din pãdurea ce
aparþine OS Dabuleni. Bãrbatul a fost
amendat cu cu suma de 2.000 lei con-
form Legii nr.171/2010, iar materialul lem-
nos pe care îl furase a fost confiscat, dupã
cum au declarat reprezentanþii IPJ Dolj.

tarea regimului armelor ºi muniþiilor, totoda-
tã fiind ridicatã arma de vânãtoare cu alice,
de calibrul 12 ºi arma de tir cu glonþ, de cali-
brul 5,6 mm, precum ºi 5 cartuºe cu alice,
cal. 12, în vederea continuãrii cercetãrilor.

A gãsit o puºcã ºi un pistol zidite în beci
În cursul zilei de sâmbãtã, poliþiºti ai Sec-

þiei Nr. 7 Ruralã Pleniþa au fost anunþaþi   de
Constantin Stoienicã, de 62 de ani, din co-
muna Caraula, cã, în timp ce efectua lucrãri
de renovare ale locuinþei, a gãsit, zidite, în
beci, douã arme ºi 5 cartuºe. La faþa locului
au ajuns poliþiºtii din localitate care, în urma
cercetãrilor efectuate, au stabilit cã, în anul
2008, Stoienicã ºi-a cumpãrat casa de la Ion
Uncheºelu, în prezent decedat, iar în cursul
zilei de sâmbãtã, în timpul lucrãrilor de re-
novare la aceastã locuinþã, în beci, a gãsit
un pistol ºi 5 cartuºe, precum ºi o armã cu
o singurã þeavã, aceasta din urma fiind rugi-
nitã. Ambele arme sunt deteriorate, acestea
fiind ridicate în vederea continuãrii cercetã-
rilor ºi luãrii mãsurilor legale, dupã cum au
declarat reprezentanþii Biroului de presã al
IPJ Dolj.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri seara, în jurul orei 20.30,
în afara localitãþii Ghidici, Mihai Po-
pescu, de 24 de ani, din comuna
Seaca de Câmp, în timp ce condu-
cea un autoturism Opel Astra, pe
fondul consumului de alcool, a pier-
dut controlul direcþiei de mers ºi s-
a rãsturnat în afara pãrþii carosabi-
le. Din accident a rezultat vãtãma-
rea corporalã a conducãtorului auto
ºi a lui Adrian Lungu, de 24 de ani,
din aceeaºi comunã, pasager pe lo-
cul din dreapta-faþã în  autoturism.
Cei doi au fost transportaþi la spital

Accidente provocate de ºoferi bãuþi
Doi doljeni, bãuþi bine, au provocat douã

accidente similare la sfârºitul acestei sãptã-
mâni. Ambii au urcat la volan ºi s-au rãstur-

nat cu autoturismele. Într-unul din cazuri, ºofe-
rul bãut ºi-a bãgat un prieten în spital. Poliþiº-
tii îi cerceteazã penal pe cei doi ºoferi.

pentru îngrijiri medicale, iar condu-
cãtorul auto a fost testat cu apara-
tul alcoltest, rezultatul fiind de 1,00
mg/l alcool pur în aerul expirat,
motiv pentru care i-au fost recolta-
te probe biologice. Poliþiºtii au în-
tocmit pe numele sãu dosar de cer-
cetare penalã pentru conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice ºi vã-
tãmare corporalã din culpã.

Sâmbãtã seara,  în jurul orei
22.00, Gicu  Pîrvan, de 49 de ani,
din comuna doljeanã Breasta, în timp
ce conducea un autoturism Opel,
într-o curbã uºoarã la dreapta nu a

adaptat viteza de deplasare ºi a pã-
rãsit partea carosabilã spre dreapta
unde s-a rãsturnat. În urma acci-
dentului a rezultat rãnirea conducã-
torului auto, care a fost transportat
la spital pentru îngrijiri medicale.
Poliþiºtii l-au testat cu alcooltestul
rezultatul fiind 1,08 mg/l alcool pur
în aerul expirat motiv pentru care i-
au fost recoltate probe în vederea
stabilirii alcoolemiei. ªi lui i s-a în-
tocmit dosar penal, pentru condu-
cere sub influenþa bãuturilor alcoo-
lice, dupã cum au mai precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Acesta este primul deces ca-
uzat de gripã în acest sezon, în
judeþul Dolj. Medicii au mai dia-
gnosticat, însã, în aceastã pe-
rioadã, un alt caz de gripã, de
data acesta cu virusul AH3, con-
firmat tot prin examen de labo-
rator la Institutul Cantacuzino
Bucureºti. Pe de altã parte ºi
numãrul total al cazurilor de vi-

Deces cauzat de gripã, în DoljDeces cauzat de gripã, în DoljDeces cauzat de gripã, în DoljDeces cauzat de gripã, în DoljDeces cauzat de gripã, în Dolj
Un copil în vârstã de de doi ani

din judeþul Dolj a murit dupã ce a
fost diagnosticat cu gripã AH1.
Fetiþa fusese iniþial internatã la
Craiova, însã medicii de aici au
hotãrât sã o trimitã la Bucureºti,

acolo unde s-a ºi consemnat dece-
sul. Potrivit reprezentanþilor Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj,
copilul nu prezenta condiþii medi-
cale preexistente ºi nu a fost vac-
cinat antigripal.

roze respiratorii înregistrat
(2.006) este mult mai crescut
faþã de valoarea înregistratã în
sãptãmâna anterioarã (1.493 ca-
zuri). Au fost aproape 900 de
cazuri de pneumonie  ºi  1.139
de infecþii ale cãilor respiratorii
superioare. O parte din cei dia-
gnosticaþi cu aceste probleme de
sãnãtate au avut nevoie chiar de

internare în spital, unde au rã-
mas sub supravegherea medici-
lor pentru a preveni apariþia unor
complicaþii de naturã sã le punã
viaþa în pericol.

Ministerul Sãnãtãþii a oprit
vaccinarea la începutul

lui februarie
Deºi cea mai eficientã moda-

litate de a preveni îmbolnãvirea
este vaccinul antigripal, Minis-
terul Sãnãtãþii a hotãrât sã
opreascã, încã de la începutul
lunii februarie, campania de imu-
nizare. În judeþul Dolj, la câte-
va sãptãmâni dupã acel moment
au apãrut ºi primele cazuri de
gripã. În total au fost cinci per-
soane diagnosticate cu virusul
gripal, iar numãrul de persoane
vaccinate a fost de 16.500.

Campania de vaccinare sezo-
nierã 2013 - 2014 s-a încheiat
pe 2 februarie a.c. având în ve-
dere “evoluþia lentã a virusului”,
dupã cum anunþa ministrul Sã-
nãtãþii de atunci, Eugen Nicolã-
escu. Ulterior, Agenþia Naþionalã
a Medicamentului a anunþat cã
a fost descoperitã o concentra-
þie de endotoxine de 30 de ori
mai mare decât valorile norma-
le în vaccinul antigripal produs
de Institutul Cantacuzino ºi ca
atare nu putea fi pus pe piaþã.
Oficialii au susþinut însã cã re-
acþiile adverse sunt minore.

Nu este recomandatã
automedicaþia cu antibiotice

În condiþiile în care campa-
nia de vaccinare s-a încheiat,
medicii îi avertizeazã pe doljenii
ca la primele semne de îmbol-

nãvire sã nu ezite sã anunþe me-
dicul de familie. Pentru preve-
nirea apariþiei altor cazuri de
gripã, medicii din cadrul Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj
recomandã populaþiei sã respec-
te o serie de mãsuri. Printre
acestea, sã þinã cont de mai
multe reguli de igienã. Printre
altele medicii au precizat cã
foarte importantã este spãlarea
frecventã a mâinilor, cu apã ºi
sãpun, în special în situaþii de
participare la activitãþi publice
– locul de muncã, ºcoalã ºi uni-
tãþi de alimentaþie publicã.

Pentru persoanele vârstnice,
în special cele cu afecþiuni cro-
nice cardiace ºi respiratorii, re-
comandarea este de a se feri pe
cât posibil de deplasãrile care
creeazã premisele îmbolnãvirii
sau a apariþiei complicaþiilor
afecþiunilor existente. În cazul în
care apar primele semne de boalã
– febrã, dureri de cap ºi de gât
sau tuse – trebuie anunþat tele-
fonic, în cel mai scurt timp po-
sibil, medicul de familie. În caz
de agravare a acestor semne, în
special în cursul nopþii sau în
zilele nelucrãtoare, poate fi ape-
lat gratuit Numãrul Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112 sau per-
soanele afectate se pot prezenta

la camerele de gardã ale celui mai
apropiat spital.

Nu în ultimul rând, medicii
avertizeazã asupra unui obicei
pe care persoanele afectate de
viroze respiratorii îl au: acela
de a lua medicamente fãrã a
consulta în prealabil un doctor.
Specialiºtii susþin cã autome-
dicaþia devine o mare proble-
mã, în aceastã perioadã a anu-
lui, odatã cu creºterea numã-
rului de persoane care au pro-
bleme din cauza virozelor re-
spiratorii ºi a pneumoniilor. O
astfel de atitudine ar putea de-
termina apariþia mai multor
probleme medicale. Potrivit
medicilor, automedicaþia cu an-
tibiotice în cazul virozelor re-
spiratorii este una eronatã, care
poate avea efecte secundare.
Asta pentru cã virozele respi-
ratorii sunt în proporþie de 90%
de origine viralã ºi nu rãspund
la tratamentul cu antibiotice.
Administrarea abuzivã de anti-
biotice poate avea ca rezultat
negativ, în timp, apariþia rezis-
tenþei la acest tip de medica-
mente. În aceste condiþii, în
momentul în care organismul
se confruntã cu infecþii bacte-
riene, antibioticele nu îºi mai
fac efectul.

Societatea Românã de Nefrolo-
gie a atras atenþia, sãptãmâna tre-
cutã, asupra pericolului reprezen-
tat de boala cronicã de rinichi în
rândul populaþiei. Anul acesta, în
România Ziua Mondialã a Rinichiu-
lui a fost celebratã sub sloganul „În
cinstea Zilei Rinichiului, bea un
pahar cu apã!”. Medicii nefrologi
au avertizat, cu aceastã ocazie, cã
din cele aproximativ douã milioa-
ne de persoane estimate a avea o
boalã cronicã de rinichi, sunt dia-
gnosticate ºi tratate numai 2%. În
opinia acestora, pentru remedierea
situaþiei, o soluþie ar fi îngrijirea
integratã a pacienþilor cu boalã cro-

Peste 1,8 milioane de români
suferã de boli ale rinichilor
Boala cronicã de rinichi este frecvent ignoratã. Deºi peste 1,8 milioane de per-

soane sunt raportate de medicii de familie ca având factori de risc, numai 45.000
sunt diagnosticate de aceºtia ca având boalã cronicã de rinichi.

nicã de rinichi, în grupuri de prac-
ticã medicalã pluridisciplinare, care
sã includã cabinete ale medicilor
de familie, diabetologilor ºi nefro-
logilor, spitale cu secþii de nefrolo-
gie ºi centre de dializã sau de trans-
plant renal.

Numãrul de pacienþi,
în creºtere

În urmã cu aproape 20 de ani,
în România existau doar 35 de cen-
tre de dializã, toate de stat, unde
erau trataþi cei circa 1.200 de bol-
navi. De atunci ºi pânã acum, nu-
mãrul centrelor de dializã a cres-

cut semnificativ, doar în ultimii opt
ani fiind înfiinþate 80 de centre noi.
Totodatã, numãrul total al bolnavi-
lor aflaþi în tratament la sfârºitul
fiecãrui an (bolnavi prevalenþi) a
crescut continuu. Ritmul de creº-
tere nu a fost însã constant: pe-
rioadei iniþiale de creºtere rapidã
(1996-2000: +32,7%/an) i-au ur-
mat perioade de creºtere mai lentã
(2001- 2006), pentru ca ritmul sã
creascã din nou la 7,8%/an în pe-
rioada 2007-2012, ca urmare a
procesului de privatizare. Potrivit
specialiºtilor, diagnosticarea preco-
ce a bolii cronice de rinichi este
esenþialã ºi permite tratarea cores-

punzãtoare, înainte ca boala sã se
agraveze. Diagnosticarea precoce
este singura alternativã prin care

se poate limita semnificativ impac-
tul bolii cronice de rinichi asupra
sistemului de sãnãtate.
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GEORGE POPESCU Axa Paris-Roma spre
o Europă a cetăţenilor?

Nu ştiu cum se va derula întâlnirea de azi
dintre tânărul premier italian Matteo Renzi şi
cancelarul Germaniei Angela Merkel. O în-
tâlnire aşteptată nu doar în mediile politice şi
civice din cele două ţări, ci şi la nivelul actua-
lului staff al UE de la Bruxelles, acolo unde
acelaşi lider italian are programată o confrun-
tare, joi, şi cu José Manuel Barroso. Mediile
de informare italiene şi franceze au acordat,
în aceste ultime trei zile, o semnificaţie parti-
culară, căreia n-au pregetat să-i confere şi o
conotaţie simbolică. Totul se înscrie în ca-
drul a ceea ce media italiene au titrat ca fiind
primul „turneu european” al ambiţiosului nou
lider social-democrat italian care a abando-
nat fotoliul oricum mai comod al Primăriei
din Florenţa pentru cel de şef al unui Execu-
tiv format din tineri şi foarte tineri şi trecând
„botezul” unui Parlament considerat mai cu-
rând ostil cu un program ambiţios, „revoluţi-
onar” chiar, aşa cum l-au numit chiar unii
dintre colegii săi de partid ca şi dintre adver-
sari. Miza întâlnirilor de azi şi de joi, cu Mer-
kel şi Barroso, a crescut după cea petrecută
sâmbătă, la Palatul Élysée, în compania so-
cialistului François Hollande, calificată de pre-
sa din Hexagon ca fiind una „epocală”.

De mult timp nu s-au mai folosit, în me-
diile pariziene, adjective atât de „tari” şi ge-
neroase cu un lider străin, aşa cum s-a în-
tâmplat în aceste ultime două zile. Explica-
ţia constă în caracterul atipic al dialogului
dintre Hollande, un lider în continuu declin
de simpatie şi de încredere în propria ţară
dar şi în propria formaţiune politică, revigo-
rat, parcă, de intransigenţa oaspetelui său,
în spiritul poreclei pe care singur şi-a asu-
mat-o,  la începutul aventurii sale la nivel
naţional, de rottamaio, traductibil, în româ-
nă, cu „reciclator”, adică un fel de „gropar
de gunoi”. „Gunoiul” ar fi, în limbajul său,
„vechea” politică, a social-democraţiei ita-
liene, extinse, ulterior, la întreaga clasă poli-
tică şi nu doar din Peninsulă. S-a vorbit,
astfel, după discuţia dintre Hollande şi Renzi,
despre o nouă, renovată, reciclată şi ea, axă
Roma-Paris: una orientată spre o altă Euro-
pă, nu neapărat „nouă” (un atribut demone-
tizat prin uz excesiv de diplomatic, adică
retoric, ci una a cetăţenilor şi nu a politicie-
nilor şi a birocraţilor. O axă, deci, care să
facă uitată pe cea Berlin-Paris , în duetul
Merkel-Sarkozy, dar care, înaintea scruti-
nului de la sfârşitul lui mai şi în perspectiva

semestrului italian al UE, menită a aduce, la
propriu, o altă, diferit structurală, viziune.

„Nevoia de o Euroă mai politică, mai sim-
plă, mai limpede, care să-şi concentreze
acţiunea asupra unor priorităţi: creştere eco-
nomică şi locuri de muncă, ca şi energie,
protecţia frontierelor, gestionarea imigraţiei,
potenţarea politicii externe şi a apărării”.

Poate părea straniu, dar preşedintele fran-
cez s-a simţit obligat la gesturi pe care Pari-
sul nu le-a mai făcut din vremea celor mai
spectaculoase sezoane ale lui Mitterand: mai
întâi, să-şi recunoască lentoarea şi lipsa de
reacţie la crizele acute ale propriei ţări, în cei
doi ani de cât s-a instalat la Palatul Élysée:
„Trebuie să facem nişte reforme, preşedin-
tele Renzi le-a anunţat pentru Italia şi trebuie
să le facem şi noi”, a recunoscut el, cu o
francheţe puţin întâlnită la nivelul orgoliilor
unor şefi de stat. „Ne-am întâlnit – a adăugat
acelaşi Hollande – pentru a discuta despre
Europa. Împărtăşim aceeaşi voinţă, a acestei
Uniuni căreia ambele ţări îi sunt fondatori”.

Apoi, s-a înregistrat şi un fapt inedit, o
premieră pentru Preşedinţia de acum a Fran-
ţei: publicarea unui anunţ oficial al vizitei lui
Renzi, în nu mai puţin de 12 pagini, în care

este prezentată personalitatea oaspetelui, cu
detalii şi aprecieri mai mult decât măgulitoa-
re. Gest care, spune presa, nu s-a întâmplat
cu predecesorii imediaţi ai actualului premier
italian, Mario Monti şi Enrico Letta.

Mai tranşant, într-o tipologie de discurs
ce e pe punctul de a inaugura un nou şi ati-
pic mod de a face politică, premierul italian
n-a evitat cuvintele „tari”, reiterându-şi po-
ziţia sa de reformism, generalizat, susţinând
că „Europa are nevoie să devină vie” şi că
respectul pentru limitele impuse de pactul
de stabilitate, însă nu în cheia prea „ortodo-
xă” de până acum, nu trebuie să umbrească
ambiţia (adevăratul pariu, spune el) de a face
din Europa „un loc al cetăţenilor şi al po-
poarelor ei, iar nu a tehnocraţiei”.

Cât despre confruntarea cu Merkel, căci
va fi mult mai mult decât o întâlnire proto-
colară, cancelarul afirmase, deja, preveni-
toare, că oaspetelui ei a surprins comunita-
tea europeană printr-o „reformă ambiţioa-
să”. O afirmaţie din acelaşi aluat „diploma-
tic” al discursului politic, totuşi nelipsit de o
undă de recunoaştere a faptului că se află în
faţa unui altfel  de lider politic şi, poate, de
o nouă politică.

La f inele ac estei săptămâni, un
grup de membri ai Partidului De-
mocrat Lieral Dolj împreună cu li-
deri ai partidului, au depus la se-
diul Prefecturii Dolj un exemplar
din “Cartea minciunilor USL”, un
document realizat de către guver-
nul alternativă PDL, în care se face
un sc urt rezumat al c elor 22 luni
de guvernare USL în care nu s-a
reformat nimic, nu s -a început

Pedeliştii dojleni au depus la Prefectură
„Cartea Minciunilor USL”

niciun proiect, nu s -a venit cu
nicio viziune legată de dezvolta-
rea României, în care PSD şi PNL
au introdus 35 de noi taxe şi im-
pozite, 22 luni în care nu mai pu-
ţin de 15 miniştri au fost sc him-
baţi din cauza problemelor c u jus-
tiţia, din cauza incompatibilităţii
sau inc ompetenţei. Documentul
are 48 pagini şi conţine capitole
despre fiecare minciună majoră a

guvernării USL legate de cele mai
importante domenii ş i anume jus-
tiţie, reformarea statului, educa-
ţie, sănătate, economie, energie,
agricultură, transporturi, utilizarea
fondurilor  europene, munc ă şi
protecţie socială, tineret, mediu,
ape şi păduri, cultură, şi politica
externă.
Prefectul nu a fost de găsit...do-
cumentul a ajuns la secretară

Ieri, în cadrul unei conferinţe
de presă, deputatul Cons tantin

Dasc ălu, a precizat că prefectul
de Dolj, Marius Cristinel Dec a nu
era la birou în momentul în care
s-a depus dosarul, dar secretara
a înregistrat doc umentul şi a pro-
mis că luni, la prima oră, materia-
lul va ajunge pe biroul reprezen-
tantului Guvernului în teritoriu.
Pedeliştii doljeni spun că au avut
înţelegere faţă de prefect, pentru
că era o zi de sâmbătă... Demo-
crat liberalii s-au asigurat şi în con-
diţiile în c are, prefec tul va f i
schimbat în zilele următoare,adi-

că, PDL a mai pus deoparte un
exemplar şi pentru noul prefect.
„Ponta şi Antonescu nu au con-
struit nimic, au pus biruri pe ro-
mâni. Ei sunt inamicii companiilor
private şi ai fermierilor. PNL şi PSD
sunt partide anti-investiţii: ele alun-
gă investitorii şi suprimă investiţii-
le publice”, a precizat deputatul C-
tin Dascălu. La conferinţă a parti-
cipat şi consilierul local, Dan Cher-
ciu, care a prezentat mass-mediei,
partea economică a documentului.

MARGA BULUGEAN

Deputatul PDL de Dolj, Ştefan Stoica, prim-
vicepresedinte al organizaţiei  judeţene, a ţinut
să facă ieri, câteva precizări, într-un comuni-
cat de presă ca s ă clarifice câteva aspecte în
legătură cu situaţia sa, atât cea din partid, cât

Deputatul Ştefan Stoica a lămurit
lucrurile privind incompatibilitatea sa

În luna iunie 2008, Ştefan Stoica a fost ales consilier jude-
tean, iar începând cu data de 11 aprilie 2009, a fost numit  direc-
tor al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova. „La data
de 11 octombrie 2010, ca urmare a solicitarii mele, Secretarul
Consiliului Judetean Dolj, persoana abilitată de lege să consta-
te starea mea de incompatibilitate, a comunicat că nu există in-
compatibilitate între funcţia de Director al DRDP Craiova şi func-
ţia de consilier judetean. Un an mai târziu, A.N.I. mi-a comunicat
raportul de evaluare nr.130854/G/II/28.12.2011 prin care s-a con-
siderat că am fost în stare de incompatibilitate, în sensul ca am
deţinut din data de 16.04.2009  atât funcţia de consilier judeţean
cât şi pe cea de director al Directiei Regionale de Drumuri şi
Poduri Craiova (punct de lucru al CNADNR SA)”, a precizat
deputatul doljean, care nu a lăsat lucrurile aşa.

Împotriva raportului de evaluare al A.N.I.,. Ştefan Stoica a for-
mulat acţiune în anulare la Curtea de Apel Craiova (dos.nr..20/54/
2012) care, prin sentinta civila nr.308/04.04.2012, a admis acţiunea
şi a anulat raportul de evaluare întocmit de către A.N.I. Aşadar,
deputatul Ştefan Stoica avea o decizie favorabilă când a decis să

şi  în Parlament, asta, după ce ANI a emis un
comunicat prin care l -a declarat incompatibi l.
Parlamentarul s pune că nici nu s -a gândit vreo-
dată s ă părăsească partidul, fiind membru cu
carnet din 1996. Pe de al tă parte, acesta spune

că nici nu ar avea motive pentru că, dacă astăzi
mai  este încă în Parlament, îns eamnă că  nu a
încălcat legea. Dar exact asta e problema...le-
gea ANI es te foarte întortocheată şi lasă loc de
interpretări.

candideze pentru Parlamentul României. „Cu mult mai târziu, în
data de 15.10.2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis
recursul declarat de A.N.I. împotriva sentinţei date de Curtea de
Apel Craiova şi a menţinut raportul A.N.I. privitor la incompatibi-
litatea mea”, explică Ştefan Stoica.  Acest lucru a condus la trimi-
terea unei solicitări din partea ANI la Camera Deputatilor solici-
tând demiterea de drept din calitatea de deputat.

 CCR a decis că textele de lege
invocate de către A.N.I. sunt neclare

Ştefan Stoica explică de ce Comisia Juridică din Camera Depu-
taţilor nu a întreprins nicio măsură împotriva sa. La bază, stând
Decizia nr.460, a CCR (publicată în MO nr.762 din 09.12.2013),
decizie definitivă şi general obligatorie, care a statuat că Senatul
României urmează să decidă cu privire la încetarea sau nu a
calităţii de senator a domnului Mora Akos Daniel după inter-
pretarea legală a dispoziţiilor art.25 alin.2 din Legea nr.176/
2010 (speţa deputatului doljean fiind similară  cu a senatoru-

lui Akos Mora) şi a con-
siderat ca textele de lege
invocate de catre A.N.I.
sunt neclare.

De as emenea, Curtea
Constitutională a stabilit
ca Parlamentul trebuie să
declanşeze procedura legislativă în scopul adoptării unei legi prin
care să se interpreteze dispoziţiile art.25 alin.2 din Legea nr.176/
2010 (pentru înlăturarea neclarităţii). „Ţin să precizez că nu m-am
opus în niciun fel aplicării prevederilor legale, însă Decizia CCR
relevă că dispoziţiile actuale ale art.25 alin.2 din Legea nr.176/2010
invocate de A.N.I. pentru încetarea mandatului meu de deputat
sunt neclare. Practic, în prezent nu există nicio prevedere legală în
baza căreia să-mi înceteze de drept mandatul. Această decizie a
CCR este definitivă şi general obligatorie atât pentru Parlamentul
României, cât şi pentru A.N.I şi pentru orice cetăţean al României,
inclusiv pentru mine”, a conchis parlamentarul doljean.

MARGA BULUGEAN
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Pe POSDRU:

Oltenia are în portofoliu 144 de proiecte

OIR POS DRU Regiunea Sud
Vest Oltenia  are în prezent,  în
portofoliu, un  număr  total de 144
de proiecte POSDRU  dintre care :
4 proiecte se află în implementare
cu o valoare a finanţării nerambur-
sabile de  19 326 798,12 lei şi 140

de proiecte finalizate cu o valoare
a finanţării nerambursabile de 541
389 349,43  lei.  Reprezentanţii
beneficiarilor ale căror proiecte au
fost declarate câştigătoare sunt in-
vitaţi la sediul instituţiei mai sus
menţionată, în zilele de 17 şi 18

martie să semneze contractele de
finanţare. România a încasat, pe 20
februarie 2014, peste 830 milioa-
ne de euro de la Comisia Europea-
nă. Aceşti bani rambursaţi într-o
singură zi reprezintă un record ab-
solut în istoria atragerii fondurilor
structurale de coeziune către Ro-
mânia. Sumele încasate în fiecare
dintre anii 2007, 2008, 2009, 2010
si 2011 au fost mai mici decât cea
încasată în zilele de 20 şi 21 fe-
bruarie a.c.
Rata de absorbţie curentă a
fondurilor europene a crescut
de circa 4 ori

În acest an, Comisia a rambur-
sat ţării noastre peste 1,2 miliarde

de euro în total. În
2013, România a înca-
sat peste 2,88 miliar-
de de euro de la Co-
misie, comparativ cu
doar 2,2 miliarde de
euro în toţi anii din
perioada 2007-2012.
Din mai 2012 şi până
în prezent, rata de ab-
sorbţie curentă a fon-
durilor  europene a
crescut de circa 4 ori
– de la 8 procente la aproximativ
34%. Şi în anul 2013, România a
înregistrat recorduri în absorbţia
fondurilor UE: a încasat sume mai
mari de la Comisia Europeană de-
cât în întreaga perioada 2007-2012.

O altă performanţă importantă a
anului 2013 a fost evitarea dezan-
gajării automate de fonduri: Româ-
nia nu a pierdut niciun euro datori-
tă accelerării absorbţiei fondurilor
europene alocate.

Banca Comercială Română este prima
bancă din România care oferă, prin interme-
diul aplicaţiei de internet banking, un nou
serviciu clienţilor - posibilitatea de a achita
orice impozit sau taxă către bugetele locale şi
de stat. Clienţii BCR îşi pot achita prin
intermediul Click 24 Banking: impozitul pe
clădire; impozitul pe maşină; impozitul pe
teren intravilan sau extravilan; impozitul pe
venituri din închiriere; impozitul pe venituri din
activităţi independente şi nu în ultimul rând,
impozitul pe venituri din salarii. “Această
perioadă a anului este una dintre cele mai
aglomerate perioade la
ghişeele administraţiilor
locale, unde clienţii vor să
îşi plătească taxele şi
impozitele pentru a
beneficia de reducerea de
10% în condiţiile în care
achită impozitul până la
data de 31 martie. Acum,
BCR vine în sprijinul
clienţilor, oferindu-le
posibilitatea de a evita
aceste cozi plătind direct
din Click 24 Banking prin
introducerea sumei de
plată şi selectarea din listă
a primariei către  care
clienţii vor să realizeze
plata. Este simplu şi este
gratuit! Ţinând cont că
oferim posibilitatea plăţii
impozitelor aferente
tuturor primăriilor, clienţii
BCR pot plăti şi pentru
clădiri şi terenuri din
mediul rural aflate în
proprietatea lor sau a familiei, evitând astfel
drumurile necesare în acest scop, economi-
sind semnificativ timp şi bani”, a declarat
Catalin Ionescu, Sef Departament E-
Channels BCR.
Clienţii pot plăti atât în numele lor căt şi în
numele altor membrii ai familiei

Clienţii BCR pot plăti atât în numele lor
căt şi în numele altor membrii ai familiei, în

Clienţii BCR au posibilitatea de a achita orice
impozit sau taxă către bugetele locale şi de stat

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

BCR transmite către Ministerul Finanţelor Publice, detaliile
complete privind operaţiunile de plăţi individuale aferente su-
melor colectate. În baza acestor informaţii Ministerul Finanţe-
lor Publice asigură transferul sumelor către conturile cores-
punzătoare de venituri bugetare, în termen de maxim 2 zile
lucrătoare de la data creditării contului deschis la trezoreria
operativă centrală.

acest caz fiind necesar să introducă CNP-
ul persoanei respective. Funcţionalitatea de
plată impozite şi taxe din Click 24 Banking
permite persoanelor fizice plata oricărui tip
de impozit şi taxă către: Bugetele locale
(orice primărie din România din mediul
urban sau rural); bugetul de stat; bugetul
asigurărilor sociale de stat; bugetul asigură-
rilor pentru şomaj şi nu în ultimul rând,
bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate. Pentru realizarea
plăţilor către aceste bugete clienţii trebuie
să cunoască şi să selecteze din listă tipul

de buget în care primăria sau instituţia
beneficiară încadrează respectivul impozit.
Sumele de plată pentru impozite sunt
comunicate în general de către fiecare
primarie către cetăţeni printr-o scrisoare de
informare ce conţine decizia de impunere.
Toţi deţinătorii de conturi curente BCR în
lei au gratuit inclus în pachet accesul la
internet banking şi au posibilitatea de a plăti
impozite şi taxe.
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Paginã realizatã
de ALINA DRÃGHICI

Astfel, în judeþul Dolj, la clasa a
XI-a, la proba scrisã la Limba ºi
literatura românã 41,61% din elevi
au obþinut note peste cinci. Din cei
5.352 de elevi înscriºi, 3.084 nu
au obþinut notã de trecere. La pro-
ba obligatorie a profilului susþinu-
tã la Matematicã sau Istorie din cei
4.921 de elevi prezenþi, doar 1.460
au obþinut note peste cinci. De ase-
menea, la clasa a XII-a- 50, 16%
din elevi au obþinut notã peste 5.
La Limba ºi literatura românã au
reuºit sã obþinã notã peste 5,
55,3% dintre elevii prezenþi, la Ma-
tematicã ºi Istorie au promovat
42,16%, iar la proba la alegere
53,92

Scopul organizãrii de cãtre Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale, a simu-
lãrii probelor scrise de Bacalaureat,
atât pentru clasa a XI-a, cât ºi pen-
tru clasa a XII-a, este, pe de o par-
te, familiarizarea elevilor cu rigorile

Ministerul Educaþiei Naþionale a centralizat
datele privind rezulatele probelor susþinute în
cadrul simulãrii naþionale pentru examenul de
Bacalaureat, atât pentru elevii clasei a XI-a,

cât ºi pentru elevii clasei a XII-a.

Rezultatele obþinute la simulãrile naþionale din anul ºcolar 2013-2014
nu vor fi trecute în catalog, dar sunt analizate la nivelul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt, prin discuþii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei,
ºedinþe cu pãrinþii, precum ºi la nivelul consiliului profesoral, în vederea
adoptãrii unor mãsuri pentru îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare.

acestui tip de examen, iar pe de altã
parte, de a ajuta elevii sã conºtien-
tizeze nivelul de pregãtire, înainte
de Bacalaureat, ºi de a lua mãsuri
în consecinþã pentru îmbunãtãþirea
rezultatului final. Noutãþile pe care
MEN le-a adus în acest an au fost
(1) includerea elevilor de clasa a XI-
a în cadrul simulãrii ºi (2) faptul cã
subiectele pentru probe au fost uni-
ce, la nivel naþional. Subiectele au
fost diferenþiate, în funcþie de filie-
rã, profil ºi specializare, ºi au fost
realizate de cãtre Centrul Naþional
de Evaluare ºi Examinare, în con-
formitate cu modelele de examen
publicate încã din luna noiembrie
2013 pe site-ul www.edu.ro.

Elevii clasei a XI-a nu au susþi-
nut proba la alegere, având în ve-
dere cã aria de acoperire discipli-
narã în clasa a XI-a nu este simi-
larã celei de clasa a XII-a. De ase-
menea, elevii clasei a XI-a au sus-

þinut proba la Istorie (proba obli-
gatorie a profilului) în baza pro-
gramei parcurse pentru clasa a XI-
a, ºi nu a XII-a, aºa cum se pro-
cedeazã în cadrul examenului na-
þional de Bacalaureat.

Din anul 2005 seminarul s-a
desfãºurat anual, fiind gãzduit,
prin rotaþie, de una din cele douã
facultãþi partenere. Tema dezbã-
tutã în acest an priveºte „Drep-
tul penal ºi justiþia pentru minori”
ºi este extrem de actualã ºi inte-
resantã, mai ales având în vede-
re intrarea în vigoare a noului
Cod Penal care aduce modificãri

Seminarul Comun de Drept Penal
la Facultatea de Drept

Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Sociale, din
cadrul Universitãþii din Craiova, Facultatea de
Drept a Universitãþii din Fribourg Elveþia des-
fãºoarã Seminarul Comun de Drept Penal în
perioada 15-19 martie a.c. Organizarea aces-
tui seminar are deja o tradiþie, el fiind conse-
cinþa încheierii în anul 2005 a unei convenþii
de colaborare cu Facultatea de Drept din Fri-

bourg al cãrei principal obiectiv îl reprezenta
organizarea anualã a unor astfel de întâlniri
între profesorii ºi studenþii de la cele douã
facultãþi partenere. Scopul acestor întruniri
constã în analiza comparativã a reglemen-
tãrilor din dreptul penal elveþian ºi din
dreptul penal românesc cu privire la o temã
ce este stabilitã anterior.

semnificative în materia justiþiei
penale pentru minori menite a
pune accentul pe protecþia ºi re-
educarea acestora ºi nu numai
pe sancþionarea lor. Din acest
punct de vedere experienþa le-
gislativã ºi practicã a reglemen-
tãrilor în materie din dreptul pe-
nal elveþian se dovedeºte a fi
extrem de utilã atât pentru ca-

drele didactice, dar ºi pentru stu-
denþii participanþi la desfãºura-
rea seminarului. “Pentru a asi-
gura ºi o abordare practicã a te-
mei supuse analizei, programul
seminarului include ºi o vizitã la
Penitenciarul pentru Minori din
Craiova constând într-o sesiune
informalã privind punerea în exe-
cutare a mãsurilor educative dis-
puse pentru sancþionarea mino-
rilor infractori”, au anuþat orga-
nizatorii evenimentului.

Delegaþia Facultãþii din Fri-
bourg este formatã din prof. Qu-
eloz Nicolas, asist. Meylan Pa-
tricia, asist. Illanez Federico ºi
studenþii: Gendre Elsa, Sallin Ca-
roline, Barras Loic, Andenmatten
Gil, iar din partea Facultãþii de
Drept ºi ªtiinþe Sociale din Cra-
iova vor participa cadrele didac-
tice:  conf.univ.dr. Rãducanu
Ruxandra,  asist.univ.dr. Putinei
Mãdãlina, lect.univ.dr. Voinea
Raluca – Camelia  ºi studenþii:
Dincu Bogdan Gabriel, Ocneanu
Ilona – Silvia, Oprea Carmen –
Diana, Pricinã - Bobeicã Lavinia.

În urma selecþiei, 170 de stu-
denþi vor avea ocazia sã lucreze
la Cancelaria premierului, la Se-
cretariatul General al Guvernu-
lui sau în cadrul unui minister,
pentru o perioadã de douã luni.
Cei interesaþi de pogramele de
intership din administraþia publi-
cã centralã pot aplica pânã pe 31

Programele de intership sunt adresate tinerilor de pânã în
25 de ani care au cunoºtinþe de bazã în domeniul tehnologiei

informaþiei ºi cunosc cel puþin o limbã strãinã.

mai. Toate informaþiile în legã-
turã cu acest program – institu-
þii participante, condiþii, calen-
dar, echipa programului gãseºti
pe site-ul internship.gov.ro. Este
pentru a doua oarã când Guver-
nul organizeazã stagii de practi-
cã pentru studenþi ºi tineri ab-
solvenþi.

Guvernul oferã stagii
de practicã studenþilor

ºi tinerilor absolvenþi
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Ex-cãpitanul de poliþie politicã Pascal
Simbikangwa (54 de ani) este primul rwan-
dez judecat în Franþa în legãturã cu geno-
cidul din þara sa, la 20 de ani dupã marea
dramã. El a fost condamnat la 25 de ani de
închisoare. În timpul procesului, Simbikan-
gwa a declarat cã i s-a „fabricat un dosar”,
împotriva numeroaselor probe privind im-
plicarea sa, cea mai concludentã fiind a
fostei voci a postului de radio Mille Colli-
nes (RTLM) – Valerie Bemeriki – care a in-
citat la exterminare. Aceasta l-a acuzat pe
Simbikangwa, primul rwandez judecat în
Franþa pentru „complicitate la genocid” ºi
„complicitate la crime contra umanitãþii”,
„de planificarea ºi incitarea la genocidul”
etniei tutsi, în 1994. Fostul cãpitan rwan-

Genocidul rwandezGenocidul rwandezGenocidul rwandezGenocidul rwandezGenocidul rwandez: Simbikangwa,: Simbikangwa,: Simbikangwa,: Simbikangwa,: Simbikangwa,
condamnat la 25 de ani de închisoarecondamnat la 25 de ani de închisoarecondamnat la 25 de ani de închisoarecondamnat la 25 de ani de închisoarecondamnat la 25 de ani de închisoare

dez, care se deplasa cu un scaun cu rotile
din 1986, în urma unui accident de circu-
laþie, la 7 aprilie 1994, ora 9 dimineaþa, a
venit la sediul RTLM pentru lansarea de ape-
luri la moarte. Avionul preºedintelui Haby-
arimana (hutu) fusese doborât, atentat ne-
elucidat în acea zi, dar pretext de declan-
ºare a genocidului împotriva populaþiei tutsi.
Care la acea datã, organizatã în miºcarea
FPR, ducea un rãzboi împotriva celor din
Kigali. Întreaga afacere a demarat la 28 oc-
tombrie 2008, când poliþia de frontierã l-a
oprit, la Mayotte – departamentul francez
de peste mãri – sub numele de Safari Se-
nyamuhara, pentru trafic de documente,
deºi Interpolul îl cãuta pentru genocid, la
solicitarea justiþiei rwandeze.

Referendumul a fost organizat
în pofida faptului cã Rada Supre-
mã (Parlamentul) din Ucraina a
dizolvat, sâmbãtã, legislativul Re-
publicii Autonome Crimeea, in-
formeazã EFE. Decizia, care a
intrat în vigoare imediat, a fost
adoptatã cu 278 de voturi din cei
296 de deputaþi prezenþi. Rezo-
luþia adoptatã de Radã prevede cã
încetarea anticipatã a puterilor
legislativului regional se adoptã în
baza avizului Curþii Constituþio-
nale a Ucrainei, care vineri a de-
clarat neconstituþional referendu-
mul. În plus, Curtea Constituþio-
nalã a dispus încetarea activitãþii
tuturor comisiilor electorale care

Un referendum cu final previzibil în Crimeea

Autoritãþile malaeziene
au informat cã au contactat
o serie de þãri, majoritatea
din sudul ºi centrul Asiei,
pentru a participa la opera-
þiunea de cãutare a avionu-
lui Boeing 777 al companiei
Malaysia Airlines care a
dispãrut la 8 martie, cu 239
de persoane la bord, a
transmis ieri EFE. Printre
guvernele cãrora li s-a cerut
ajutor se numãrã cele din
Bangladesh, Myanmar,
Laos, Kazahstan, Kârgâz-
stan, Pakistan, Turkmenis-
tan, Uzbekistan ºi Franþa,
semnaleazã un comunicat de
presã al Ministerului Trans-
porturilor din Malaezia.
Australia, China, Indonezia,
Tailanda ºi Vietnam partici-
pã deja la operaþiunile
internaþionale de cãutare. În
total, potrivit informaþiilor
oficiale, 25 de þãri sunt
implicate în acest proces.
Comunicatul autoritãþilor
malaeziene precizeazã cã s-
au cerut, de asemenea,
informaþii pentru localizarea
avionului, printre care date
obþinute de þãrile respective
prin satelit ºi radar. Cererea
de ajutor survine dupã ce
investigaþiile au confirmat
cã avionul ºi-a schimbat
ruta dupã ce sistemele de
comunicaþii au fost deconec-
tate în mod „deliberat”, aºa
cum a recunoscut sâmbãtã
premierul malaezian Najib
Razak. Noile date deschid
douã zone de cercetare: una,
din nordul Thailandei spre
Kazahstan ºi Turkmenistan,
iar alta, din Indonezia spre
sudul Oceanului Indian, la
vest de Australia. Potrivit
ºefului aviaþiei civile din
Malaezia, este posibil ca
aeronava sã se fi aflat la
sol când au fost transmise
unele semnale prin satelit,
precizeazã Reuters. Sisteme-
le de transmisie a datelor
avionului Boeing 777 „au
fost dezactivate” chiar
înainte de a ajunge deasu-
pra coastei de est a peninsu-
lei Malaezia, dar contactele
prin satelit au existat timp
de aproximativ ºapte ore
dupã dispariþia avionului de
pe ecranele radarelor civile,
a explicat ºeful guvernului
malaezian într-o conferinþã
de presã. Între timp, poliþia
malaezianã a început sã
adune date despre toþi
pasagerii, despre stafful de
la sol al aeroportului,
precum ºi despre pilot ºi
copilot. „Poliþia a perchezi-
þionat domiciliul pilotului
(n.r. - Zaharie Ahmad Shah,
53 de ani) sâmbãtã”, a
anunþat Ministerul Trans-
porturilor din Malaezia într-
un comunicat, iar la câteva
ore distanþã ºi locuinþa
copilotului Farik Abdul
Hamid, de 27 de ani.

Un milion ºi jumãtate de alegãtori din peninsula ucraineanã
Crimeea au fost chemaþi ieri la urne, pentru a vota alipirea la
Rusia, într-un scrutin denunþat de întreaga lume, dar susþinut de
Moscova, al cãrui rezultat nu ridicã nici o îndoialã în privinþa vic-
toriei taberei „Da”. În contextul în care trupe ºi miliþii ruse sunt
mobilizate în Crimeea, locuitorii acestei regiuni din sudul Ucrai-
nei au fost invitaþi sã aleagã, teoretic, între integrarea în Federa-
þia Rusã ºi o autonomie mai largã în interiorul Ucrainei. La ora
localã 12:30 localã (10:30 GMT), între 45% ºi 50% dintre locuito-
rii peninsulei se prezentaserã deja la birourile de vot, în pofida
ploii torenþiale din primele ore ale dimineþii, a spus ºeful guver-
nului local, Serghei Axionov, potrivit EFE. Conform lui Mihailo
Maliºev, preºedintele comitetului de organizare a acestei con-
sultãri populare, evenimentul a fost acoperit de 623 de jurna-
liºti acreditaþi, reprezentând 129 de instituþii media ºi supra-
vegheatã de 135 de observatori strãini, proveniþi din 23 de þãri.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

pregãteau consultarea în regiunea
autonomã ºi a interzis autoritãþi-
lor din Crimeea sã finanþeze re-
ferendumul.

Numãrul soldaþilor ruºi
în Crimeea a ajuns la 22.000

Ieri, ministrul Apãrãrii de la
Kiev, Igor Teniuh, a acuzat Ru-
sia cã ar continua sã-ºi sporeas-
cã efectivele militare din Crime-
ea, numãrul soldaþilor ruºi din
peninsulã ajungând la 22.000,
transmite Reuters. În conformi-
tate cu acordurile privind staþio-
narea în Crimeea a flotei Rusiei
la Marea Neagrã, Moscova avea
stabilitã pentru 2014 o limitã de

12.500 de militari pentru aceastã
peninsulã ucraineanã, a spus Te-
niuh, într-un interviu pentru
agenþia de ºtiri Interfax. „Din
pãcate, într-o perioadã foarte
scurtã de timp, acest numãr de
12.500 a crescut la 22.000. Este
o încãlcare grosolanã a acordu-
rilor bilaterale ºi reprezintã do-
vada cã Rusia ºi-a adus ilegal tru-
pele pe teritoriul Crimeei”, a de-
clarat el. Cifra era vineri de
18.400 de militari, a precizat Te-
niuh. „Asistãm la creºterea nu-
mãrului militarilor ruºi în Crime-
ea ºi, prin urmare, forþele arma-
te ucrainene iau mãsurile cores-
punzãtoare de-a lungul frontierei
sudice”, a mai subliniat ministrul.

Armistiþiu în peninsulã
pânã la 21 martie

Pe de altã parte, tot Ihor Te-
niuk, citat de Reuters, a anunþat
ieri cã ministerele Apãrãrii din
Ucraina ºi Rusia au cãzut de
acord asupra unui armistiþiu în
Crimeea pânã la 21 martie. „S-a
ajuns la un acord cu Flota Rusã
a Mãrii Negre ºi cu Ministerul rus
al Apãrãrii cu privire la un armis-
tiþiu în Crimeea pânã la 21 mar-
tie”, le-a spus Teniuk jurnaliºti-
lor la Kiev, pe marginea unei reu-
niuni de cabinet. „Nici o mãsurã
nu va fi luatã împotriva instala-
þiilor noastre militare (n.r. - blo-
cate de cãtre forþe ruse sau pro-
ruse) în aceastã perioadã. Drept
urmare, unitãþile noastre militare

efectueazã operaþiuni de aprovi-
zionare”, a adãugat acesta. În
schimb, premierul ucrainean,
Arseni Iaþeniuk, a promis, tot ieri,
sã-i urmãreascã ºi sã îi aducã în
faþa justiþiei pe toþi cei care pro-
moveazã separatismul în Crime-
ea „la adãpostul trupelor ruseºti”,
transmite Reuters. „Îi vom gãsi
pe toþi — fie cã vom avea nevoie
de un an sau de doi ani — ºi îi
vom aduce pe toþi în faþa justiþiei
ºi îi vom judeca în tribunale
ucrainene ºi internaþionale. Pã-
mântul va arde sub picioarele
lor”, a subliniat premierul.

Lavrov, de neclintit
Ministrul rus de Externe, Ser-

ghei Lavrov, i-a transmis din nou
secretarului american de stat John
Kerry, într-o convorbire telefoni-
cã avutã sâmbãtã, cã referendu-
mul din Crimeea respectã dreptul
internaþional, potrivit unui comu-
nicat emis ieri ºi citat de Reuters.
Convorbirea, despre care Minis-
terul de Externe rus a spus cã vine
în prelungirea discuþiilor pe care
Lavrov le-a avut, vineri, la Lon-
dra, cu Kerry, a fost iniþiatã de
partea americanã. „Serghei La-
vrov a reiterat cã referendumul din
Crimeea respectã pe deplin drep-
tul internaþional ºi Carta Naþiuni-
lor Unite ºi cã rezultatul ar tre-
bui sã fie un punct de pornire în
a stabili viitorul peninsulei”, se
aratã în comunicatul Ministeru-
lui de Externe de la Moscova.

Malaezia cere ajutor din partea
mai multor þãri pentru localizarea
avionului dispãrut
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Anunþul tãu!
In conformitate cu HCLM 46/
2014, S.C. Piete si Targuri
Craiova S.R.L. cu sediul in
Craiova, Calea Bucuresti nr.
51, organizeaza licitatie pu-
blica in vederea inchirierii pe
o perioada de trei ani a tere-
nurilor si spatiilor din Piata
Craiovita Big si Piata Garii
care apartin domeniului pu-
blic al Municipiului Craiova,
dupa cum urmeaza: - in data
de 7.04.2014, ora 12:00 pen-
tru inchirierea spatiilor si te-
renurilor din Piata Craiovita
Big pozitiile cadastrale nr. 16-
C2 si nr. 16 si terenului din
Piata Garii, pozitia cadastra-
la nr. 6, conform HCLM 46/
2014; Documentatia de par-
ticipare la licitatiile publice se
achizitioneaza de la S.C. Pie-
te si Targuri Craiova SRL.
Ofertele se depun la sediul
S.C. Piete si Targuri Craiova
SRL pana la data de sustine-
re a licitatiilor publice (inclu-
siv), ora 10.00. Deschiderea
ofertelor va avea loc la sediul
S.C. Piete si Targuri Craiova
SRL in data mai sus mentio-
nata, ora 12:00. Relatii supli-
mentare la sediul S.C. Piete
si Targuri Craiova SRL sau
la telefon 0251/410696.
Prin Încheiere Camera de
consiliu de la 25 Februarie
2014 în dosarul nr. 1725/63/
2014 Tribunalul Dolj a dispus
deschiderea procedurii sim-
plificate de insolvenþã împo-
triva SC ROSOM COMIMPEX

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SRL, cu sediul social în Cra-
iova, str. 1 Decembrie 1918 nr.
21, bl. D 33, sc. 2, ap. 1, jud.
Dolj CUI: 8792127, înmatricu-
lare ORC: J16/1057/1996, CII
Martin Liliana fiind desemna-
tã lichidator judiciar. Au fost
stabilite urmãtoarele terme-
ne: depunerea creanþelor
8.04.2014; întocmirea, afiºa-
rea ºi comunicarea tabelului
preliminar 15.04.2014; depu-
nerea contestaþiilor, soluþio-
narea acestora ºi afiºarea ta-
belului definitiv  29.04.2014.
Prin Încheiere Camera de
consiliu de la 25 Februarie
2014 în dosarul nr. 1969/63/
2014 Tribunalul Dolj a dispus
deschiderea procedurii sim-
plificate de insolvenþã împo-
triva SC  LONA RO SRL, cu
sediul social în Craiova, Ale-
ea Castanilor nr. 5 , bl. 98 B sc.
1, et. 7, ap. 30 CUI: 15715950,
înmatriculare ORC: J 16/1286/
2003, CII Martin Liliana fiind de-
semnatã lichidator judiciar. Au
fost stabilite urmãtoarele ter-
mene: depunerea creanþelor
8.04.2014; întocmirea, afiºarea
ºi cominicarea tabelului preli-
minar 15.04.2014; depunerea
contestaþiilor, soluþionarea
acestora ºi afiºarea tabelului
definitiv 29.04.2014.
U.J.C.C. DOLJ închiriazã spa-
þii în Craiova, str. Unirii nr. 50,
pretabil birouri, sediu firmã
etc. Relaþii la telefon: 0251/
533.830; 0769/016.925.

Prin  Încheiere Camera de con-
siliu din data de  5 Martie  2014
în dosarul nr. 1970/63/2014 Tri-
bunalul Dolj a dispus deschi-
derea procedurii simplificate
de insolvenþã împotriva SC
MAF INTERNAÞIONAL SRL,
cu sediul social în Craiova, str.
George Enescu bl. F 2, sc. 1,
ap. 8, cod poºtal 200667 CUI:
14459047, înmatriculare ORC:
J 16/107/2002, CII Martin Lilia-
na fiind desemnatã lichidator
judiciar. Au fost stabilite urmã-
toarele termene: depunerea
creanþelor 9.04.2014; întocmi-
rea, afiºarea ºi cominicarea ta-
belului preliminar 16.04.2014;
depunerea contestaþiilor, so-
luþionarea acestora ºi afiºarea
tabelului definitiv  7.05.2014.
Prin Încheierea de ºedinþã din
Camera de consiliu de la 20 Fe-
bruarie 2014 în dosarul nr.
1972/63/2014 Tribunalul Dolj a
dispus deschiderea procedu-
rii simplificate de insolvenþã
împotriva SC MACRICOM SRL,
cu sediul social în Craiova, str.
Lipscani nr. 22,cod poºtal
200731, jud. Dolj, CUI: 2320168,
înmatriculare ORC: J 16/1092/
1991, CII Martin Liliana fiind
desemnatã lichidator judiciar.
Au fost stabilite urmãtoarele
termene: depunerea creanþe-
lor: 7.04.2014; întocmirea, afiºa-
rea ºi cominicarea tabelului
preliminar; 24.04.2014; depu-
nerea contestaþiilor, soluþiona-
rea acestora ºi afiºarea tabelu-
lui definitiv: 8.05.2014.
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Anunþul tãu!
Prin Încheiere Camera de con-
siliu din data de  5 Martie 2014
în dosarul nr. 1726/63/2014 Tri-
bunalul Dolj a dispus deschi-
derea procedurii simplificate
de insolvenþã împotriva SC
SAR-COMPANI SRL, cu sediul
social în Craiova, str. Ceahlã-
ului nr. 20, bl. P 28, sc. 1, ap.
17,  jud. Dolj  CUI: 9888441, in-
matriculare ORC: J 16/1027/
1997, CII Martin Liliana fiind
desemnatã lichidator judiciar.
Au fost stabilite urmãtoarele
termene: depunerea creanþe-
lor 9.04.2014; întocmirea, afi-
ºarea ºi cominicarea tabelului
preliminar 16.04.2014; depu-
nerea contestaþiilor, soluþiona-
rea acestora ºi afiºarea tabe-
lului definitiv 7.05.2014.
Rada Constantina, anunta
publicul interest asupra de-
punerii solicitarii de emitere
a acordului de mediu pentru
proiectul ,,Construire imobil
P+1E cu destinatia locuinta
de serviciu la etaj si service
auto la parter - intrare in lega-
litate,, propus a fi amplasat in
municipiul Craiova, bld. Nico-
lae Romanescu, nr. 215 A ju-
detul Dolj. Informatiile privind
poiectul propus pot fi consul-
tate la sediu APM Dolj, strada
Petru Rares, nr. 1 si pe bene-
ficiar la nr de tel. 0743826092,
judetul Dolj, in zilele de L-V,
intre orele 9-14. Observatiile
publicului se primesc zilnic la
sediu APM Dolj, strada Petru
Rares, nr. 1.

CERERE INCHIRIERE
CSJ STIINTA U CRAIOVA IN-

CHIRIAZA BAZA SPORTIVA
PENTRU FOTBAL IN MUNICI-
PIUL CRAIOVA,CU TEREN JOC,
TEREN ANTRENAMENT SI VES-
TIARE CU UTILITATI (CURENT
ELECTRIC, APA CALDA).

INFORMATII LA TELEFON:
0251413827 - Secretariat

  0743167634 – Director

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

OFERTE SERVICIU
CAFE-BAR zonã centra-
lã angajeazã chelneriþã.
Telefon: 0763/271.274.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
o afacere. În maxim
120 zile începe recupe-
rarea banilor. Telefon:
0762/278.639.

MEDITAÞII
Românã: recuperez
materia.  Telefon: 0770/
661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã 59 ani
fac menaj pentru fami-
lii serioase, numai în
Craiova. Telefon: 0762/
047.095.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsoni-
erã în Bucureºti, b-dul Ti-
miºoara, sector 6, par-
ter stradal cu mobilã sau
schimb cu similar Craio-
va. Telefon: 0752/
641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA ,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.

Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã centra-
lã, gaze, curte, cumpã-
rat de la proprietar. Even-
tual, schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea Bu-
cureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/ 151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/ 870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad comer-
cial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp, lo-
calitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.

Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Co-
ºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lã-
þime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.



12 / cuvântul libertãþii luni, 17 martie 2014publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
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PerformerPerformerPerformerPerformerPerformer, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,
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07650765076507650765     / 233.013./ 233.013./ 233.013./ 233.013./ 233.013.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.

Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/
690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare exce-
lentã 91000 km, 6000
RON, consum sub 4,5%.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
TRACTOR U 683 DT,
4x4, an fabricaþie 2006,
puþin folosit. Telefon.
0249/ 544.025.
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând ªabloane imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATIS-
TE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/
684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron, aparate
de radio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.

Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/ 452.233.
Vând rãsad cãpºuni so-
iurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei
fãrã ghiveci, 9 lei cu ghi-
veci. Telefon: 0733/
832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, poli-
zor (flex) 125 mm 850
W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pen-
tru Renault Megane 2.
Telefon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon:
0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.

Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, con-
venabil :Telefon: 0729/
977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/ 291.623.

Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o pen-
dulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diago-
nalã 30 cm - 100 lei, mo-
tor maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicle-
tã, aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 17 martie 2014
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Subsemnatul.................................................................................
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.

Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.

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.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (nefo-
losiþi). Telefon: 0784/
791.257
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.
CUMPÃR þeavã gard.
Telefon: 0766/450.175.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Tel.:0740.522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã).
Telefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/ lunã.  Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament de-
comandat Sãrari, reno-
vat, apã potabilã conto-
rizatã pe casa scãrii, 2
balcoane. Telefon: 0761/
665.763.
Ofer spre închiriere
casã 2 camere + toate
utilitãþile pe strada Bres-
tei (lângã Facultatea de
Sport). De preferat fa-
milie. Telefon: 0769/
477.662.

Închiriez birou + de-
pozit stradal Dezrobi-
r i i .  Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Cra-
ioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.
Închiriez garaj maºinã
în bloc N 2 - Nicolae Ti-
tulescu colþ Grãdina Bo-
tanicã. Telefon: 0721/
640.039.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentzru cultiva-
rea cãpºunilor din so-
larii suspendate. Tele-
fon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral, ul-
tralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau par-
care. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24, ani pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.
Cadru medical fãrã vicii
caut sufletul pereche
pentru convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon: 0733/
748.576.
Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drãgu-
þã realizatã cu sau fãrã
obligaþii între 50- 52 ani,
pentru o relaþie reciproc
avantajoasã. Telefon:
OGCC/HCBICB.

Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã se-
rioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Formãm Grup Pelerinaj
la Mãnãstiri ºi schituri cu
trenul. Telefon: 0723/
692.884; Dna. Tanþa sau
Dl. Costin, 0746/012.528.

PIERDERI
Pierdut CÂINE LUP
zona Brâncuºi. Ofer re-
compensã. Telefon:
0251/599.514.
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Investit la cârma lui Getafe sãp-
tâmâna trecutã, când a pãrãsit-o
pe Petrolul, Cosmin Contra a avut
parte de un meci electrizant la de-
butul sãu ca antrenor în La Liga,
3-3 pe teren propriu, vineri seara,
contra Granadei. Cu doar un gol
reuºit în precedentele 7 partide de
campionat ºi fãrã victorie tocmai
din 29 noiembrie, Ciprian Marica
a dat iluzia celei dintâi izbânzi dupã
12 runde de secetã, cu a 3-a reu-
ºitã stagionalã, deschizând scorul
în minutul 6, cu execuþie perfec-
tã, la colþul lung. A fost însã doar
începutul unui joc de-a „obligate-
lea”, Granada revenind de fiecare
datã pe tabelã. Pentru gazde au

ªi Marica a fost printre protagoniºti

mai marcat Lopez (38) ºi Lafita
(72), în timp ce pentru oaspeþi au
punctat Riki (35) ºi El-Arabi (62,
77).

În afarã de gol, Marica, integra-
list, a fãcut ºi faza la reuºita de 3-
2. Dupã aceastã remizã, Getafe a
mai coborât un loc în clasament,
pânã pe 17, ultimul ce asigurã rã-
mânerea în Primera, fiind devan-
satã de Rayo, echipa lui Rãzvan
Raþ, ºi el integralist, trimfãtoare
într-un veritabil derby al supravie-
þuirii cu Almeria, 3-1.

Runda viitoare, Getafe pare în
misiune imposibilã, urmând sã se
deplaseze în fief-ul celei de-a 4-a
clasate, Bilbao.

Echipa naþionalã a României va disputa
în varã douã meciuri amicale, ambele în
Elveþia, cu reprezentativele Albaniei ºi
Algeriei.

Meciul cu Albania se va disputa la Sion,
în data de 31 mai, iar cel cu Algeria se va
juca la Geneva, patru zile mai târziu.

Echipa Algeriei este calificatã la Cupa
Mondialã din Brazilia (12 iunie / 13 iulie)

Olympiakos Pireu ºi-a asigurat
cel de-al 41-lea titlu de campioanã
a Greciei din istoria sa, cu cinci
etape înainte de încheierea sezo-
nului, graþie victoriei cu 2-1 înre-
gistratã în faþa formaþiei Panathra-
kikos, sâmbãtã, la Atena.

Gruparea din Pireu, care are
acum un avans de 18 puncte faþã
de ocupanta locului secund în cla-
sament, Atromitos, ºi-a trecut ast-
fel în palmares cel de-al patrulea sãu
titlu naþional consecutiv ºi al 16-
lea obþinut în ultimele 18 sezoane.

Piþurcã & co., amicale cu Albania ºi Algeria
ºi se aflã în grupa H, alãturi de Belgia,
Rusia ºi Coreea de Sud.

Reamintim, selecþionerul Victor Piþurcã
a refuzat în acea perioadã un turneu
amical în America de Sud, acolo unde
România ar fi putut întâlni adversari de
un alt calibru, este vorba despre Uruguay
ºi Chile, ºi ele reprezentative calificate la
CM 2014.

Olympiakos a cucerit un nou titlu în Grecia
Antrenorul spaniol Michel a de-

cis sã odihneascã la meciul cu
Panathrakikos mai mulþi dintre ti-
tularii obiºnuiþi, în vederea manºei
secunde a optimilor de finalã din
UEFA Champions League, împotri-
va campioanei Angliei, Manchester
United, programatã miercuri pe
“Old Trafford”.

În tur, grecii s-au impus cu 2-0
ºi sunt foarte aproape de o califi-
care în sferturile celei mai impor-
tante competiþii continentale inter-
cluburi.

Digi Sport 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: FC

Vaslui – FC Botoºani, Pandurii Tg. Jiu –
Concordia Chiajna /

Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

CSU Sibiu – BC Timiºoara / 20:00, 22:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Torino – Napoli –
Roma – Udinese.

Digi Sport 3
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

Dunãrea Brãila – HCM Baia Mare / 19:30 –
HOCHEI – Liga MOL, finala: Nove Zamky
– ASC Corona Braºov / 23:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Villarreal – Bilbao.

Dolce Sport
19:30 – FOTBAL – Liga I: Oþelul – Cea-

hlãul / 22:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Roma – Udinese.

Dolce Sport 2
20:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Torino

– Napoli.
Eurosport
15:30 – CICLISM – Cursa Tirreno-

Adriatico, în Italia /
Eurosport 2
15:30 – CRICKET – Cupa Mondialã sub

20 de ani, la Sylhet, în Bangladesh: Emirate-
le Arabe Unite – Olanda.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

BUNDESLIGA –

ETAPA A 25-A

Vineri: Augsburg – Schalke 1-2 (T. Wer-
ner 5 / Huntelaar 33, 49).

Sâmbãtã: Dortmund – M’gladbach 1-2
(Jojici 77 / Raffael 31, Kruse 40), Werder
– Stuttgart 1-1 (Hunt 79 / Niedermeier 55,
La oaspeþi, Alexandru Maxim a jucat înce-
pând cu minutul 81), Hoffenheim – Mainz
2-4 (Polanski 49, Firmino 52 / Choupo-
Moting 67, Saller 73, Okazaki 75, 90+2),
Braunschweig – Wolfsburg 1-1 (Bellarabi
48 / L. Gustavo 35), Hertha – Hannover
0-3 (Stindl 49, Schlaudraff 57, Huszti
90+1), Bayern – Leverkusen 2-1 (Mandzu-
kici 44, Schweinsteiger 52 / Kiessling 90+1).

Duminicã: Hamburg – Nurnberg 2-1
(Calhanoglu 80, Frantz 86 aut. / Drmic
90+1), Frankfurt – Freiburg (dupã închi-
derea ediþiei).

1. Bayern 71 10. Hoffenheim 29
2. Dortmund 48 11. Hannover 29
3. Schalke 47 12. Werder 29
4. Leverkusen 44 13. Frankfurt* 26
5. Mainz 41 14. Hamburg 23
6. Wolfsburg 40 15. Nurnberg 23
7. M’gladbach 39 16. Stuttgart 21
8. Augsburg 38 17. Freiburg* 19
9. Hertha 36 18. Braunschw. 18

LIGUE 1 –

ETAPA A 29-A

Vineri: Reims – Marseille 1-1 (Devaux 67
/ Gignac 80).

Sâmbãtã: Lille – Nantes 0-0 (Bãnel Nico-
liþã a fost integralist la oaspeþi), Ajaccio –
Guingamp 1-2 (Lasne 8 / Yatabare 13, Beau-
vue 74), Evian TG – Valenciennes 0-1 (Wa-
ris 63), Nice – Bastia 2-0 (Bosetti 5, Mau-
pay 72), Rennes – Toulouse 2-3 (N. Olivei-
ra 69, Doucoure 87 / Toivonen 14 aut.,
Chantome 45, Aurier 73), Sochaux – Lori-
ent 2-0 (Contout 7, Sunzu 79).

Duminicã: Montpellier – Bordeaux 1-1
(Hilton 34 / Henrique 24), Lyon – Monaco,
Paris SG – St. Etienne (ambele dupã închi-
derea ediþiei).

1. Paris SG* 67 11. Bastia 37
2. Monaco* 59 12. Lorient 36
3. Lille 53 13. Guingamp 35
4. St. Etienne* 48 14. Montpellier 34
5. Lyon* 45 15. Nantes 33
6. Marseille 44 16. Rennes 31
7. Reims 43 17. Evian TG 30
8. Toulouse 42 18. Valencien. 28
9. Bordeaux 41 19. Sochaux 25
10. Nice 37 20. Ajaccio 15

PRIMERA DIVISION –

ETAPA A 28-A

Vineri: Getafe – Granada 3-3 (Marica 6,
L. Lopez 38, Lafita 72 / Riki 35, El-Arabi
62, 77; Ciprian Marica a fost integralist).

Sâmbãtã: Levante – Celta 0-1 (Nolito 19),
Rayo – Almeria 3-1 (Bueno 38, Larrivey 57,
77 / Soriano 72; La gazde, Rãzvan Raþ a
bifat toate minutele), Malaga – Real M. 0-1
(Cr. Ronaldo 23), Atl. Madrid – Espanyol
1-0 (D. Costa 55; La oaspeþi, Gabriel Torje
a fost aruncat în luptã în minutul 89).

Duminicã: Elche – Betis 0-0 (Cristian
Sãpunaru a fost rezervã la gazde), Barcelo-
na – Osasuna, Sevilla – Valladolid, Sociedad
– Valencia (toate dupã închiderea ediþiei).

Astãzi: Villarreal – Bilbao (23:00).
1. Real M. 70 11. Celta 33
2. Atl. Madrid 67 12. Granada 31
3. Barcelona* 63 13. Elche 30
4. Bilbao* 51 14. Malaga 29
5. Villarreal* 44 15. Osasuna* 29
6. Sociedad* 43 16. Rayo 29
7. Sevilla* 41 17. Getafe 28
8. Valencia* 36 18. Valladolid* 26
9. Espanyol 36 19. Almeria 26
10. Levante 36 20. Betis 19

SERIE A –

ETAPA A 28-A

Sâmbãtã: Verona – Inter 0-2 (Palacio 13,

Jonathan 63).
Duminicã: Atalanta – Sampdoria 3-0 (Car-

mona 36, Bonaventura 42, Denis 57; Con-

stantin Nica afost rezervã la gazde), Livor-
no – Bologna 2-1 (Benassi 46, Paulinho 53

/ Christodoulopoulos 86 pen.), Sassuolo –
Catania 3-1 (Zaza 56, Missiroli 61, Sansone

89 / Bergessio 30), Cagliari – Lazio 0-2 (Lu-

lici 19, Keita 69; La oaspeþi, ªtefan Radu a

fost integralist), Milan – Parma 2-4 (Rami

56, Balotelli 76 pen. / Cassano 9 pen., 51,

Amauri 78, Biabiany 90+5), Fiorentina –
Chievo, Genoa – Juventus (ambele dupã
închiderea ediþiei).

Astãzi: Torino – Napoli (20:00), Roma –
Udinese (22:00).

1. Juventus* 72 11. Milan 35
2. Roma** 58 12. Genoa* 35
3. Napoli* 55 13. Sampdoria 34
4. Inter 47 14. Udinese* 31
5. Parma* 46 15. Cagliari 29
6. Fiorentina* 45 16. Chievo* 24
7. Verona 40 17. Livorno 24
8. Lazio 41 18. Bologna 23
9. Atalanta 37 19. Sassuolo 21
10. Torino* 36 20. Catania 20

PREMIER LEAGUE –

ETAPA A 30-A

Sâmbãtã: Hull – Man. City 0-2 (D. Silva
14, Dzeko 90; Costel Pantilimon a fost re-
zervã la învingãtori), Everton – Cardiff 2-1
(Deulofeu 59, Coleman 90+3 / Cala 68),
Fulham – Newcastle 1-0 (Dejagah 68),
Southampton – Norwich 4-2 (Schneiderlin
5, Lambert 57, J. Rodriguez 72, Gallagher
90+7 / Elmander 85, Snodgrass 86), Stoke
– West Ham 3-1 (Odemwingie 32, 79, Ar-
nautovici 69 / Carroll 5), Sunderland –
Crystal P. 0-0, Swansea – West Brom 1-2
(Lamah 2 / Sessegnon 52, Mulumbu 85),
Aston V. – Chelsea 1-0 (Delph 82).

Duminicã: Man. United – Liverpool 0-3
(Gerrard 34, 46 – ambele din penalty, Sua-
rez 84), Tottenham – Arsenal (dupã închi-
derea ediþiei).

1. Chelsea 66 11. Stoke 34
2. Liverpool* 62 12. West Ham* 31
3. Man City*** 60 13. Hull* 30
4. Arsenal** 59 14. Swansea* 29
5. Tottenham* 53 15. Norwich 29
6. Everton** 51 16. West B.* 28
7. Man. Utd* 48 17. Crystal P.* 28
8. Southampton 45 18. Sunderl.*** 25
9. Newcastle* 43 19. Cardiff 25
10. Aston V.* 34 20. Fulham 24
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri

mai puþin, ***- trei jocuri mai puþin.
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Simona Halep s-a oprit în semifi-
nalele turneului de la Indian Wells,
fiind învinsã, vineri seara, cu scorul
de 3-6, 4-6 de sportiva polonezã
Agnieszka Radwanska, numãrul 3
mondial ºi a 2-a favoritã a competi-
þiei. Chiar ºi aºa, jucãtoarea noastrã
va urca începând de azi pe locul 5
mondial (de pe 7), cea mai bunã cla-
sare a unei românce de la crearea
ierarhiei WTA, ea devansându-le pe
Maria ªarapova ºi Angelique Kerber.

„Am jucat partide frumoase ºi
sunt bucuroasã cã am ajuns pânã în
semifinale. ªi sã nu uitãm cã vin dupã
o accidentare. Aºa cã vreau sã mã bucur de
acest rezultat. Sunt foarte bucuroasã ºi pen-
tru cã am urcat pe locul 5 în clasamentul
WTA, e uimitor. Nu sunt tristã pentru cã am
pierdut, se întamplã, ãsta e tenisul. Radwan-
ska a jucat foarte bine, a meritat sã câºtige.
I-au intrat toate loviturile ºi a trebuit sã alerg
foarte mult. Cred cã am intrat mai greu în
joc. Nu am fost pregãtitã. Jocul ei a fost
excelent ºi a fost foarte dificil sã-l contraca-
rez. Mi-a fost greu sã joc împotriva ei. A
fost mai bunã decât mine”, a spus dupã meci
Halep, care s-a ales dupã participarea la com-
petiþia californianã cu 390 de puncte WTA

Halep a ratat prezenþa în ultimul
act de la Indian Wells

ºi un cec în valoare de 225.000 de dolari. 
În finala disputatã asearã, Radwanska a

întâlnit marea suprizã din Italia, Flavia Pen-
netta (nr. 21), învingãtoare, tot vineri, în
faþa principalei favorite, chinezoaica Na Li
(nr. 2), scor, 7-6, 6-3.

Cât priveºte competiþia bãieþilor, finala a
avut loc de asemenea asearã ºi i-a adus faþã
în faþã pe sârbul Novak Djokovici (nr. 2
ATP) ºi pe elveþianul Roger Federer (nr. 8).
Americanul John Isner (nr. 13) ºi ucrai-
neanul Alexandr Dolgopolov (nr. 31) le-au
cãzut victimã celor doi, în semifinalele de
sâmbãtã.

Germanul Nico Rosberg (Mercedes)
a câºtigat, ieri, Marele Premiu al
Australiei, prima etapã a Campionatu-
lui Mondial de Formula 1, el fiind
însoþit pe podium, la Mel-
bourne, de reprezentantul
gazdelor, Daniel Ricciardo
(Red Bull), ºi de debutantul
danez Kevin Magnussen
(McLaren-Mercedes).

Britanicul Lewis Hamilton,
colegul lui Rosberg la Merce-
des, ºi cvadruplul campion
mondial, germanul Sebastian
Vettel (Red Bull), au abando-
nat dupã doar patru, respec-
tiv cinci tururi.

Au mai intrat în puncte, în
ordine, britanicul Jenson
Button (McLaren-Mercedes),
spaniolul Fernando Alonso
(Ferrari), finlandezul Valtteri
Bottas (Williams), germanul
Nico Hulkenberg (Force
India), un alt finlandez, Kimi
Raikkonen (Ferrari), france-
zul Jean-Eric Vergne (Toro

CM DE FORMULA 1 – PRIMA ETAPÃ

Nico Rosberg s-a impus
în Marele Premiu al Australiei

Rosso) ºi rusul Danil Kviat (Toro
Rosso), la rându-i debutant.

A doua etapã va avea loc la 30
martie, în nocturnã, în Bahrain.

Reprezentativa de rugby a
României a fost învinsã, sâmbã-
tã, la Tbilisi, cu scorul de 22-9
(16-9), de naþionala Georgiei, în
ultima etapã a ediþiei 2014 a Cu-
pei Europene a Naþiunilor, ºi a
încheiat competiþia pe locul 2,
ca ºi la precedentele trei ediþii.

Georgia, care a obþinut ºi cupa
Antim Ivireanu, trofeu ce revi-
ne câºtigãtoarei confruntãrilor
dintre reprezentativele celor

“Stejarii” au pierdut Cupa Europeanã a Naþiunilor
douã þãri, a punctat prin Zira-
kashvili – un eseu, Kvirikashvili
– o transformare ºi patru lovi-
turi de pedeapsã, respectiv Ma-
laguradze – o loviturã de pe-
deapsã. Punctele României au
fost reuºite de Vlaicu (trei lovi-
turi de pedeapsã).

Clasament final: 1. Georgia
41p, 2. România 38p, 3. Rusia
23p, 4. Portugalia 11p, 5. Spa-
nia 11p, 6. Belgia 6p.

Ne-am aflat ºi adversarele
de la CM 2015!

Eºecul din Georgia au plasat
România în grupa D a Cupei
Mondiale din 2015 (Anglia),
alãturi de naþionalele Franþei,
Italiei, Irlandei ºi Canadei. Me-
ciurile “tricolorilor” vor avea
loc pe Stadionul Olimpic din
Londra cu Franþa (23 septem-
brie), pe Wembley cu Irlanda

(27 septembrie), la Leicester
contra Canadei (6 octombrie) ºi
la Exeter cu Italia (11 octom-
brie). Dacã ar fi câºtigat CEN,
România s-ar fi alãturat în gru-
pa C, Noii Zeelande, Argentinei,
statului Tonga ºi unei reprezen-
tante a Africii (încã nedecisã).

Irlanda – “reginã” continentalã
Rãmânând la sportul cu balo-

nul oval, Irlanda, oponentã a Ro-

mâniei la CM, a câºtigat sâmbã-
tã Turneul celor ºase Naþiuni,
dupã ce s-a impus în deplasare
contra Franþei, scor 22-20.

Tot sâmbãtã, în ultima etapã a
turneului, Anglia a învins Italia,
scor 52-11, ºi Þara Galilor s-a
impus în faþa Scoþiei, scor 51-3.

Clasamentul final: 1. Irlanda
8p, 2. Anglia 8p, 3. Þara Galilor
6p, 4. Franþa 6p, 5. Scoþia – 2p,
6. Italia 0p.

Atleþii Marius Ionescu ºi
Marius Buºcã, legitimaþi la
CSM Craiova, au alergat sâm-
bãtã la concursul amical orga-
nizat de oraºul Alba-Iulia, în
direcþia promovãrii sportului în
rândul cetãþenilor de rând. Cei
doi au luat parte la crosul de
10 km, probã la finele cãreia
amândoi au fost prezenþi pe
treptele podiumului. „Piciul” s-
a clasat pe prima poziþie, iar
Marius Buºcã a trecut al doi-
lea linia de sosire. Cursa a re-
prezentat doar un bun mijloc
de pregãtire ºi verificare pen-
tru ambii sportivi, în perspec-
tiva viitoarelor competiþii cu
încãrcãturã. „Ionescu ºi Buºcã reprezintã doi
dintre sportivii de valoare ai secþiei de atle-
tism, care aduc constant puncte în clasa-
mentele naþionale. Marius Buºcã a început
anul în forþã, cu titlul de campion naþional în
salã la 3000 de m, ºi îi dorim sã o þinã pe
aceeaºi lungime de undã. „Piciul” vine dupã

Ionescu ºi Buºcã s-au impus
în crosul de la Alba Iulia

o pregãtire destul de lungã în Kenya ºi cu
siguranþã va debuta în sezonul de aer liber cu
rezultate meritorii. Cursa de la Alba-Iulia a fost
un bun prilej pentru cei doi sã îºi etaleze cali-
tãþile într-o competiþie amicalã ºi þin sã le urez
succes în concursurile viitoare” a declarat
directorul CSM Craiova, Sorin Manda.

CSU II Craiova – Progresul
Segarcea 1-2, Victoria Celaru –
Amaradia Melineºti 3-0, Unirea
Leamna – Viitorul Cârcea 1-3, SF
Gicã Popescu – Prometeu Craiova
1-2, CSO Filiaºi – Recolta Ostro-
veni 5-0, Danubius Bechet – CS
Iºalniþa 2-0, Dunãrea Bistreþ –
Dunãrea Calafat 0-1.

Vânãtorul Desa a stat, deoarece
Avocaþii Craiova s-a retras din
campionat.

1. Filiaºi 52 9. Iºalniþa* 27
2. Calafat 50 10. CSU II 25
3. Bistreþ 47 11. Melineºti* 25
4. Segarcea** 41 12. Desa* 17
5. Cârcea* 37 13. Celaru 16
6. Prometeu* 36 14. Gicã Pop.* 13
7. Bechet 36 15. Leamna* 3
8. Ostroveni* 33

* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri

mai puþin.

LIGA A IV-A –

ETAPA A 23-A

Ambele echipe ale Doljului au câºtigat cu 1-0 în
etapa a 18-a a Ligii a III-a, seria a 3-a, iar golurile au
venit în acelaºi minut - 67. CS Podari a bãtut acasã
liderul Juventus Bucureºti, Crângoiu fiind marcator.
Oaspeþii au venit cu douã rânduri de echipament ase-
mãnãtoare echipei gazdã ºi au fost nevoiþi sã evolueze
în tricouri de antrenament. Bogdan Vrãjitoarea a folo-
sit echipa: Purcea – Orban, Dreºcã, Murgan, Ciocioa-
nã – Stoica (53 Bãlmãu), Dina, Crângoiu, Rãduþ – Pre-
da (80 Jianu), Stãncuþa (75 Buciuman). Mãdãlin Mur-
gan a fost eliminat cu zece minute înainte de final,
dupã ce a încasat al doilea cartonaº galben. Într-un alt
meci, la Iºalniþa, Viitorul Municipal Craiova a învins cu
1-0 pe Concordia Chiajna II, Mirescu punctând din
penalty. Sãptãmâna viitoare, ambele îºi continuã par-
cursul comun, urmând sã joace în Ilfov, Podariul cu
Dinamo II la Cernica, iar Municipal la Domneºti.

Celelalte rezultate ale rundei: Balº 2007 – Dinamo
Bucureºti II 1-0 , CS Tunari – Mataloglobus 1-0, Inter
Clinceni – Viºina Nouã 2-0, CS Baloteºti – Viitorul
Domneºti 5-1.

1. Juventus 43 7. Metaloglobus 24
2. Baloteºti 34 8. Clinceni 24
3. Balº 30 9. Mun. Craiova 20
4. Viºina N. 28 10. Podari 19
5. Dinamo 2 25 11. Domneºti 17
6. Tunari 25 12. Chiajna 2 16

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 18-A

Echipele doljene au marcat decisiv în minutul 67

Podariul a învins liderul seriei

ATLETISM

Un fapt deja obiºnuit



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii luni, 17 martie 2014sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
 Steaua 23 16 7 0 51-14 55
Astra 22 15 3 4 50-20 48
Petrolul 22 12 9 1 32-12 45
Dinamo 23 11 6 6 32-19 39
FC Vaslui 22 10 6 6 23-15 36
Pandurii 22 11 5 7 42-27 35
CFR Cluj 23 7 10 6 29-25 31
Gaz Metan 23 8 6 9 27-26 30
Ceahlăul 22 7 9 6 21-20 30
Chiajna 22 7 6 9 26-31 27
ACS Poli 23 7 5 11 19-27 26
Botoşani 22 7 5 10 20-33 26
Oţelul 22 7 3 12 25-38 24
Năvodari 23 6 6 11 20-40 24
Viitorul 23 5 8 10 16-37 23
„U” Cluj 23 5 6 12 19-37 21
FC Braşov 23 4 6 11 22-32 20
Corona 23 2 6 15 18-39 12

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXIII-a
Viitorul – Săgeata 0-0
Corona – CFR Cluj 2-2
Au marcat: Neacşa 59, Coman 85 / Negruţ 18, 21.
ACS Poli – FC Braşov 0-1
A marcat: Andrei Cristea 88.
„U” Cluj – Dinamo 0-1
A marcat: C. Matei 59.
Steaua – Gaz Metan 3-0
Au marcat: Keşeru 13, Piovaccari 66, Vâlceanu 90.
Meciul Petrolul – Astra s-a jucat aseară.
FC Vaslui – FC Botoşani – luni, ora 18.30 (Digi 1)
Oţelul – Ceahlăul – luni, ora 19.30 (Dolce 1)
Pandurii – Chiajna – luni, ora 21 (Digi 1)

CSJ STIINTA U CRAIOVA in
colaborare cu CS Universitatea
Craiova face selecţie la toate
grupele de juniori începând cu
anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Etapa a 17-a a seriei secunde din
Liga a II-a a complicat şi mai mult
situaţia deja alambicată. Sistemul
cu play-off şi play-out este inedit
şi are farmecul său. Clasamentul
este elastic şi bătaia pentru intra-
rea în play-off este acerbă, echipa
lui Mititelu ieşind deocamdată din
Top 6. Ierarhia superiorară şi cea
inferioară se modifică de la o săp-
tămână la alta, în funcţie de echi-
pele care „sar” dintr-o jumătate în
alta. Deşi părea oarecum nedrept,
la final contând doar 50 la sută din
rezultate, sistemul pare în acest
moment viabil, întrucât inconstanţa
te poate arunca din play-off, con-
tând practic fiecare meci.

CS Universitatea s-a întors cu
toate punctele de la Arad, dar ştie
că nu şi le va putea contabiliza în
clasamentul „real”, cel de play-off,
fiindcă UTA nu va fi acolo. La pri-
mul meci fără Stângă, echipa Cra-
iovei a arătat destul de rău în faţa
unui adversar modest, nemotivat
(punctele nu contau pentru play-
out) şi rămas în inferioritate din

Polivalenta a fost aproape plină sâmbă-
tă seara. La meciul cu Gaz Metan, Craio-
va se pregătea să-şi asigure accederea ofi-
cială în play-off, pentru al doilea an la rând,
dar s-a jucat şi în scop umanitar, o fetiţă
de 11 ani primind ajutor pentru o interven-
ţie chirugicală. „Legiunea” nu a avut pro-
bleme în faţa umbrei echipei care o elimi-
na din play-off anul trecut. Cu mari pro-
bleme financiare şi lipsită şi de Shiloh,
Gazul n-a făcut faţă unei echipe gazde
determinate, care s-a impus fără proble-
me şi şi-a răsfăţat fanii cu faze-spectacol.
James Tyler a fost în mare formă, mar-
când 23 de puncte şi recuperând 14 mingi,
dintre care 8 sub coşul advers. La final a
fost 106-78 (29-21, 28-12, 18-27, 31-18).
Pentru SCM Craiova au jucat: Sokk (7),
Seals (16), Kovac (14), Bureau (17), Ty-
ler (23), iar pe parcurs au mai intrat: Că-
puşan (8), Popescu (12), Babic (9), Da-
mian, Ciotlăuş. Craiova ocupă locul 6, cu
38 de puncte şi este sigură de prezenţa în
play-off, cu 3 etape înainte de finalul se-
zonului regulat.

Baschet, Liga Naţională masculină

Craiova câştigă, face spectacol şi este în play-off

Clasament
1. CSM Rm. Vâlcea 17 9 5 3 22-14 32
2. CS Universitatea 17 9 5 3 19-11 32
3. ASA Tg. Mureş 17 7 7 3 17-10 28
4. Metalul Reşiţa 17 7 4 6 19-16 25
5. Olimpia Satu Mare17 6 7 4 17-15 25
6. Gloria Bistriţa 17 7 4 6 15-13 25
7. FC Olt Slatina 17 6 6 5 15-12 24
8. FCU Craiova 17 5 8 4 12-11 23
9. CS Mioveni 17 5 5 7 15-18 20
10. FC Bihor Oradea 17 4 6 7 12-16 18
11. UTA Arad 17 3 5 9 10-21 14
12. Minerul Motru 17 2 2 13 11-27 8

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 8 5 2 1 10-5 17
2. Gloria Bistriţa 7 3 3 1 8-6 12
3. CS Universitatea 9 3 3 3 11-10 12
4. CSM Rm. Vâlcea 6 2 2 2 10-9 8
5. Olimpia S. M. 8 2 2 4 6-10 8
6. Metalul Reşiţa 8 2 1 5 6-11 5

Liga a II-a, seria
2-a, etapa a 17-a

UTA – CSU Craiova 0-1, CSM
Rm. Vâlcea – FCU Craiova 1-
0, FC Bihor – Metalul Reşiţa 0-
0, FC Olt – ASA Tg. Mureş 1-0,
Minerul Motru – Olimpia Satu
Mare 1-2, CS Mioveni – Gloria
1-0.

Seria I,
etapa a 20-a

Farul – Unirea Slobozia 1-1,
Rapid Suceava – SC Bacău 1-2,
Dunărea Galaţi – Unirea Tăr-
lungeni 1-1, ACS Berceni – Glo-
ria Buzău 1-1, Rapid Bucureşti
– CSMS Iaşi 0-2. Clasament: 1.
CSMS Iaşi 37p, 2. Rapid 35p.

Fotbal la limită în liga secundă
minutul 37, chiar căpitanul Neagu
fiind eliminat. Golul a venit rapid,
de la Andrei Sin, omul specializat
să marcheze în Crişana, celălalt gol
al său, tot decisiv, fiind reuşit la
Oradea. Prima repriză a aparţinut
alb-albaştrilor, care puteau majora
sc orul,  însă în partea sec undă
aceştia au avut o prestaţie execra-
bilă, gazdele fiind de două ori în
postura de a egala, chiar în infe-
rioritate numerică. În ciuda suc-
cesului, echipa are nevoie de bu-
solă, iar aceasta poate fi obţinută
doar prin instalarea unui tehnician
capabil, la nivelul pretenţiilor ora-
şului şi pe măsura salariilor plătite
jucătorilor. Ieri, digisport îl prezen-
ta c a favorit să preia echipa pe
Gabi Balint, ceea ce ar reprezenta
una dintre cele mai proaste alegeri
pentru a „renaşte împreună”.

Silviu Lung a fost trecut pe foaie
ca antrenor la meciul de pe arena
„Francisc Neumann”, echipa ară-
tând astfel: Brac – Cârjă, Ljubin-
kovic, Pătraşcu, Vătăjelu – Pleşan
(64 Ionescu), Vandelannoite, Fer-

felea (85 Valskis) – Sin (74 Ivan),
Curelea, Ganea. De partea cealal-
tă, Adrian Falub i-a folosit pe: Boş-
neag – Oltean, Ola, Mardare, Nea-
gu – Lazea, Popescu, Zaluschi (42
Diarra) , Monac (71 Surugiu) –
Sălăjan (51 Ibe), Laso.

Mititelu se îndepărtează
de play-off

Eşecul de la Vâlcea, într-un
meci dominat clar de gazde şi
câştigat prin golul c amerunezu-
lui N’Kongue din minutul 84,  a
îndepărtat ec hipa lui Mititelu de
play-off. Italianul Ripoli a fost
eliminat în minutul 50, din cauză
că şi-a lovit un adversar. Antre-
norul Dragoş  Bon a mizat pe:
Hotoboc -  Cruceru (Sg. Popes-
cu, 60),  M. Ciucă, D.  Stoic a,
Buşu -  Săceanu,  Mârzeanu -
Goge, Stoianof (Cl. Bălan, 84),
Ripoli - M. Roman (Frăsineanu,
74). De partea c ealaltă, Claudiu
Niculescu a folos it echipa: Ma-
tache - Deac onescu, I . Stoic a,

Pârvulesc u, E. Stoic a (Geantă
36) - Cârs toiu, L. Todea - Ad.
Popa, Codin (A. Creţu 60), Bri-
ceag – N’Kongue. Fanii echipei
lui Mititelu au protestat împotri-

va acestuia atât sâmbătă la mec i,
cât şi ieri, la stadionul „Ion Oble-
menco”. Ei cer să „plece” Mitite-
lu de la c lubul pe care aces ta l-a
decretat al „copiilor, c opiilor” săi.


