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- Popescu se potriveşte de minune cu nevastă-
sa: ei îi place să meargă la munte, îi place şi lui;
ei îi place să meargă  mereu la restaurant, îi place
şi lui; ei îi plac bărbaţii, şi lui îi plac.

economie
pag. 7

Primul
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Olteniei

Braloştiţa: Nu e
pace la primărie!

Comună colinară, pe malul
drept al Jiului, la 34 km de Craio-
va, Braloştiţa are arondate sate-
le Ciocanele, Racoviţa, Schitu,
Sfârcea, Valea Fântânilor şi, bi-
neînţeles, pe cel „de centru”.
Dealurile Teiul, Piscul lui Simion,
Viilor, Vlăicoaia, Boazga, Petra-
che, separate prin văi abrupte, pot
seduce privirea, de primăvara
până toamna, când vegetaţia aco-
peră totul, deşi fertilitatea lor scă-
zută nu avantajează prea mult tru-
ditorii pământului. Care trăiesc
din ceea ce cultivă.

Deşi criza persistă la ni-
vel european, economia Ro-
mâniei creşte puţin câte pu-
ţin, iar acest lucru se vede

atât la nivel regional, cât şi la nivelul judeţului Dolj. Într-un top
realizat al Produsului Intern Brut (PIB) aferent anului trecut,
atât pe fiecare regiune în parte, cât şi pe fiecare judeţ în parte,
Doljul stă cel mai bine dacă ne referim la creşterea în sumă abso-
lută, printr-o comparaţie cu PIB-ul înregistrat în 2012. Asta dacă
nu luăm în calcul Bucureştiul.

Conform Fiscului, Doljul stă bine
şi la PIB şi la încasări
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$1 EURO ...........................4,4997 ............. 44997
1 lirã sterlinã..........................5,3766.......................53766
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METEO

senin1 dolar SUA.......................3,2314........32314
1 g AUR (preþ în lei).......139,9180.....1399180
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Amenda maximã pentru ºoferi ajunge la 9.600
de lei, iar cea mai lungã perioadã de suspendare a
permisului de conducere este de doi ani, potrivit
proiectului noului Cod rutier publicat ieri pe site-
ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Depãºi-
rea limitei de vitezã cu 51 pânã la 60 de kilometri pe
orã se sancþioneazã cu amenzi din clasa a IV-a,
cuprinse între 9 ºi 20 de puncte amendã, adicã în-
tre 720 ºi 1.600 de lei. În plus, se ridicã ºi permisul
de conducere pentru 90 de zile. În cazul depãºirii
limitei de vitezã cu peste 60 de kilometri pe orã, se
aplicã amenzi din clasa a V-a, care implicã sancþi-
uni cuprinse între 21 ºi 50 de puncte amendã (între
1.680 ºi 4.000 de lei), plus suspendarea permisului
de conducere pentru 180 zile. În cazul în care de-
pãºirea vitezei legale cu mai mult de 60 de kilometri
pe orã se soldeazã cu un accident rutier urmat ex-
clusiv de pagube materiale, se aplicã sancþiuni din
clasa VI-a, care implicã de la 51 pânã la 120 de
puncte amendã (între 4.080 ºi 9.600 de lei), la care
se adaugã suspendarea permisului pentru un an.
În cazul în care accidentul se soldeazã cu victime,
perioada de suspendare a permisului se dubleazã
la doi ani, însã amenda rãmâne aceeaºi, potrivit
proiectului citat, scrie citynews.ro. Pe anumite sec-
toare de drum din interiorul localitãþilor, unde cir-
culaþia se desfãºoarã pe o singurã bandã pe sens,
þinând seama de împrejurãri ºi de cât de intensã
este circulaþia, administratorul drumului poate sta-
bili ºi limite de vitezã inferioare, dar nu mai puþin
de 10 kilometri pe orã pentru tramvaie ºi de 30 kilo-
metri pe orã pentru toate autovehiculele, dar nu-
mai cu avizul Poliþiei. Pe anumite sectoare de drum
din afara localitãþilor, unde se circulã pe o singurã

Bãsescu i-a promis lui Timofti    cã
face lobby pentru obþinerea unui
calendar clar de aderare  a
Republicii Moldova la UE

Preºedintele Traian Bãsescu
susþine cã singura soluþie
pentru garantarea securitãþii
Republicii Moldova este
accelerarea procesului de
aderare a acesteia la Uniunea
Europeanã. Prezent ieri la Iaºi,
unde s-a întâlnit cu omologul
sãu din Republica Moldova,
Nicolae Timofti, Bãsescu a
precizat cã, în contextul tensiu-
nilor din regiune, „þãrile din UE
trebuie sã fie mai pragmatice”.
„De bunã seamã, eu, ca repre-
zentant al unui stat care se aflã
în Uniunea Europeanã, înþeleg
foarte bine neajunsul faptului cã
Republica Moldova a fost
invitatã sã semneze un acord de
asociere ºi un acord de liber
schimb, dar nu i s-a dat un
orizont în care ar putea sã
devinã membrã a Uniunii
Europene. Or, i-am promis
domnului preºedinte Timofti cã
voi susþine ca, în cel mai scurt
timp, Republica Moldova sã
primeascã un astfel de orizont, o
perspectivã europeanã garanta-
tã, pentru cã, de altfel, în
aprecierea mea, aceasta a fost ºi
slãbiciunea ofertei fãcutã
Ucrainei. I s-a oferit un acord
de asociere, i s-a oferit un acord
de liber schimb, dar nimeni nu i-
a oferit o perspectivã de inte-
grare în Uniunea Europeanã, în
raport cu oferta fãcutã de
Moscova, care invitã imediat la
intrare în Uniunea Eurasiati-
cã”, a subliniat Bãsescu,
adãugând cã îºi va pune
promisiunea în aplicare la
urmãtoarea reuniune a Consi-
liului European.

bandã pe sens, þinând seama de împrejurãri ºi de
trafic, administratorul drumului poate stabili, cu
avizul Poliþiei, ºi limite de vitezã mai mici, dar nu
mai puþin de 50 de kilometri pe orã pentru toate
autovehiculele.

Potrivit proiectului, conducerea unui autovehi-
cul sau tramvai pe drumurile publice de cãtre o
persoanã care a consumat droguri, a luat medica-
mente cu efecte similare stupefiantelor sau are o
îmbibaþie de 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat,
respectiv 0,2 g/l alcool pur în sânge, este interzisã.
Pe de altã parte, „conducerea unui autovehicul sau
tramvai de cãtre o persoanã aflatã sub influenþa
bãuturilor alcoolice, care are o îmbibaþie alcoolicã
cuprinsã între 0,2 -0,5 g/l alcool pur în sânge, res-
pectiv 0,15 - 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, se
sancþioneazã cu amenda prevãzutã în clasa a V-a
de sancþiuni (21 la 50 puncte amendã) ºi cu sus-

pendarea exercitãrii dreptului de a conduce pentru
o perioadã de 180 de zile”. În cazul în care îmbiba-
þia alcoolicã este de peste 0,5 g/l alcool pur în sân-
ge, fapta constituie infracþiune ºi se pedepseºte
cu închisoare de la unu la cinci ani. În cazul în care
aceste abateri sunt urmate de un accident, se vor
aplica amenzi între 51 ºi 120 puncte ºi suspenda-
rea dreptului de a conduce pentru o perioadã de
un an, dacã accidentul este soldat doar cu pagube
materiale, iar în cazul în care sunt persoane rãnite,
perioada de suspendare a permisului se dubleazã.
Potrivit proiectului de lege, vor fi sancþionaþi cu 9
pânã la 20 de puncte-amendã ºi suspendarea per-
misului pânã la trei luni numai ºoferii care nu acor-
dã prioritate, depãºesc sau trec pe roºu ºi provoa-
cã un accident rutier soldat exclusiv cu pagube
materiale.

În cazul în care un ºofer nu îºi achitã amenda în
termen de 30 de zile, permisul de conducere îi este
suspendat. Concret, Poliþia Rutierã întocmeºte dis-
poziþia de suspendare în termen de 5 zile de la expi-
rarea termenului de platã a amenzii ºi o comunicã
persoanei vizate. Suspendarea efectivã a permisu-
lui are loc, însã, dupã alte 15 zile de la comunicarea
dispoziþiei de suspendare. Sumele aferente amenzi-
lor percepute pentru contravenþii rutiere vor fi vãr-
sate într-un cont unic deschis la Trezorerie, din care
vor fi transferate ulterior cãtre primãrii ºi care va fi
verificat de cãtre Poliþie. Proiectul noului Cod rutier
va fi transmis spre dezbatere Parlamentului pentru a
face parte dintr-o „asumare comunã”, a anunþat, ieri,
premierul Victor Ponta, dupã ce Guvernul analizase
varianta ca noul Cod sã fie promovat prin ordonan-
þã de urgenþã, pentru a fi aplicat mai rapid.

Vicepreºedintele PNL Mircea Dia-
conu a demisionat ieri din partid, el
declarând pentru Agerpres cã inten-
þioneazã sã candideze ca independent
la alegerile pentru Parlamentul Euro-
pean. „Am depus demisia la organi-
zaþia din Curtea de Argeº, al cãrei
membru eram. Motivul e simplu,
vreau sã strâng 100.000 de semnã-
turi ca independent pânã pe 26 mar-
tie, sã candidez independent ºi sã-mi
fac dreptate. (...) Este singura vari-
antã ca sã-mi iau de pe mine aceastã
mizerie pusã de Agenþia Naþionalã de
Integritate (n.r. - verdictul de incom-

Mircea Diaconu a demisionat din PNL ºi vrea sã
candideze ca independent la europarlamentare

patibil)”, a spus Diaconu. El a preci-
zat cã a decis sã demisioneze din
PNL pentru a-ºi apãra singur imagi-
nea. „E problema mea, nu e a lor. De
aceea, statutul de independent mã
ajutã sã fac lucrul acesta singur. (...)
Sunt singur împotriva sistemului ºi
vreau sã-l înving”, a mai spus Dia-
conu. Numele lui Mircea Diaconu a
fost retras marþi, în ºedinþa Biroului
Politic Naþional (BPN), de pe lista
de candidaþi PNL pentru alegerile
europarlamentare. Preºedintele PNL,
Crin Antonescu, a declarat atunci
cã retragerea de pe listã de candi-
daþi a fost determinatã de situaþia
lui Diaconu, declarat incompatibil
de ICCJ, ºi de poziþia exprimatã de
ANI. „S-a dat un vot. S-a prezentat
situaþia. Am luat act de comunica-
tul ANI ºi de sentinþa ICCJ. A fost
un vot, un vot secret. 39 de colegi
s-au pronunþat pentru retragerea lui
Mircea Diaconu din listã, 18 pen-
tru menþinerea sa”, a explicat An-
tonescu. Potrivit deciziei din BPN,
în locul lui Diaconu va urca Eduard
Hellvig, urmãtorul pe listã.

Guvernul vrea sã acorde ajutoare
Alro, ArcelorMittal ºi InterAgro
Odatã intratã în vigoare Legea pri-

vind certificatele verzi, premierul Vic-
tor Ponta a anunþat ieri, la începutul
ºedinþei de Guvern, cã sãptãmâna vii-
toare va fi aprobat un „pachet de sti-
mulare” a consumatorilor industriali de
energie electricã ºi gaze naturale, po-
trivit HotNews. Principalii beneficiari
sunt companiile care de doi ani fac pre-
siuni constante pentru obþinerea unor
astfel ajutoare din partea statului: Alro
Slatina, ArcelorMittal ºi InterAgro. Gu-
vernul ar urma sã aprobe aceste „sti-
mulente” înainte de obþinerea avizului
necesar din partea Comisiei Europene.
Executivul a anunþat încã de acum câ-
teva sãptãmâni cã vrea sã aprobe o
schemã de sprijin pentru marii consu-
matori industriali de energie, schemã
care presupune reducerea cu pânã la
85% a numãrului de certificate verzi.
Marii consumatori de energie, precum
ArcelorMittal ºi Alro, fac de mai multã
vreme presiuni pentru scutirea lor de
la plata certificatelor verzi. Guvernul a
cedat acestor presiuni ºi, în vara anu-
lui, a fost elaboratã ordonanþa de ur-
genþã privind reeºalonarea acordãrii de

certificate verzi cãtre producãtorii de
energie regenerabilã. Ordonanþa a fost
aprobatã de Parlament prin lege la sfâr-
ºitul anului trecut. Iniþial, preºedintele
Traian Bãsescu nu a dorit sã promulge
legea, deoarece nu ar fi fost notificatã
Comisia Europeanã, dar dupa trei luni
de dispute cu premierul a promulgat-o.
Aceasta prevede cã marii consumatori
vor fi exceptaþi de la plata certificatelor
verzi pentru un procent din cantitatea
de energie electricã achiziþionatã, însã
doar dupã notificarea Comisiei Euro-
pene ºi dupã obþinerea unei decizii de
autorizare din partea acesteia.

Guvernul a decis ieri organizarea de alegeri par-
þiale, în colegiile cu locuri de parlamentar sau aleºi
locali vacante, simultan cu alegerile pentru Parla-
mentul European, în data de 25 mai, scrutinul ur-
mând sã fie organizat într-un singur tur, a anunþat
ministrul pentru Relaþia cu Parlamentul, Eugen Ni-
colicea. Executivul a aprobat organizarea la 25 mai

Parþialele pentru colegiile vacante de parlamentari ºi aleºi locali,
odatã cu alegerile pentru PE, într-un singur tur

ºi a alegerilor parþiale estimând cã în colegiile par-
lamentare respective (din judeþele Galaþi, Gorj,
Hunedoara, Ilfov, Satu Mare ºi municipiul Bucu-
reºti) se va realiza o economie de aproximativ 50%
cu costurile celor douã scrutinuri, a precizat minis-
trul. Cabinetul Ponta a luat aceastã decizie prin
ordonanþã de urgenþã ºi a stabilit ca alegerile par-

þiale sã aibã loc într-un singur tur, iar candidatul
care a obþinut cele mai multe voturi sã fie declarat
câºtigãtor. Potrivit calendarului aprobat de Guvern,
termenul limitã pentru depunerea candidaturilor va
fi 5 mai, urmând ca eventualele contestaþii sã fie
soluþionate pânã la 11 mai. Campania electoralã
pentru alegerile parþiale va începe la 10 mai.
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Preºedintele PSD Dolj, Clau-
diu Manda, a lansat oficial invi-
taþia ºi cãtre alþi membri PNL de
a se alãtura proiectului USL, dar
din interiorul PSD. „Dupã rupe-
rea USL Dolj în urma discuþiilor
de sãptãmâna trecutã, o parte din
membrii PNL ºi-au exprimat do-
rinþa de a adera la acest proiect
USL. Noi, PSD, am decis sã con-
tinuãm proiectul politic cu anga-
jamentele pe care le-am fãcut
electoratului ºi vã spun cã orice
membru PNL care îºi doreºte sã
adere la acest proiect este bine-
venit. Locul liberalilor adevãraþi
este în USL, pentru cã pânã la
urmã pentru asta ne-au votat oa-
menii, ºi avem niºte angajamen-
te pe care dorim sã le ducem la
capãt împreunã cu cei care do-
resc sã vinã alãturi de noi. Deci-
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12 primari ºi trei consilieri judeþeni
din partea PNL Dolj ºi-au anunþat ieri
susþinerea pentru guvernarea Ponta,

în frunte cu deputatul Cosmin Enea
care a trecut în tabãra PSD “pentru
a continua proiectele USL”.

zia lui Crin Antonescu de a pã-
rãsi USL ºi de a candida din opo-
ziþie ºi a pãrãsi lupta cu Traian
Bãsescu, ne-a dezamãgit, ºi ne
pune în situaþia sã continuãm sin-
guri lupta sau împreunã cu oa-
menii care vor sã vinã alãturi de
noi. Noi ne-am luat angajamen-
tul cã la europarlamentare ne vom
lupta pentru locul I în ceea ce
priveºte procentul obþinut ºi cred
cã este un obiectiv pe care pu-
tem sã îl atingem”, a declarat
preºedintele PSD Dolj, deputatul
Claudiu Manda.

“Anunþ oficial demisia mea
din PNL”

Deputatul Cosmin Enea a spus
cã trece în tabãra PSD pentru cã
are încredere în aceastã echipã ºi
cã poate continua lupta împotriva

regimului Traian Bãsescu ºi pro-
iectele asumate de USL. “Anunþ
oficial demisia mea din PNL cu
regretul cã las în urmã munca mea
de 14 ani. Împreunã cu mine merg
ºi o parte din prietenii mei, oameni
cu care am construit ceva ºi vrem
sã continuãm proiectul USL îm-
preunã. Am decis sã ne alãturam
unui partid în care cred! Recu-
nosc, sunt prieten cu domnul Man-
da , dar nu vin în PSD pentru
aceastã prietenie, ci pentru cã simt
cã domnul Manda ne poate repre-
zenta în faþa aleºilor ºi pentru cã
eu cred în aceastã echipã”, a de-
clarat Cosmin Enea.

Alãturi de acesta s-au aflat ºi 12
primari PNL din Dolj: Mircea Guþã
- Calafat, Marin Vintilã - Poiana
Mare, Gheorghe Mungiu - Ciuper-
cenii Noi, Iulian Bãlteanu - Desa,

Ion Rãcãreanu - Brãdeºti, Puiu
Calafeteanu - Pleniþa, Sorin Bito-
leanu - Fãrcaº, Cristiana Antonie -
Bistreþ, Mihai Bojin - Mãceºu de
Jos, Florea Neacºu - Gighera,
Dumitru Marcu - Goicea ºi Auricã
Cîrstianu - Radovan, dar ºi de vi-

Premiile „MEP Awards”
sunt acordate anual mem-
brilor Parlamentului Euro-
pean care s-au remarcat
prin activitatea lor într-un
anumit domeniu. La con-
cursul de anul acesta au
existat 15 categorii. Pre-
miul de la categoria „Cer-
cetare ºi Inovare” aratã
recunoaºterea muncii unui
europarlamentar, care prin
activitatea sa a adus o con-
tribuþie influentã în zona
politicii de cercetare-ino-
vare. Deputatul român a concurat
cu colegul sãu din Grupul PPE,
germanul Christian Ehler, ºi cu Vi-
cky Ford, europarlamentar brita-
nic, membru al Grupului ECR. Ime-

ceprimarul localitãþii Poiana Mare,
precum ºi trei consilieri judeþeni –
Florin Stancu, Cosmin Durle ºi
Marin Marian. Primarii nu-ºi vor
da demisia din PNL pentru a nu-ºi
pierde mandatele.

ALINA DRÃGHICI

Vicepreºedintele Grupului PPE,
europarlamentarul PDL Marian
Jean Marinescu, a primit cele mai
multe voturi de la deputaþii euro-
peni, fiind declarat europarlamen-

tarul anului 2014 la categoria Cer-
cetare ºi Inovare. Premiul a fost
acordat în cadrul galei anuale
„MEP Awards” organizatã de re-
vista The Parliament.

diat dupa castigarea premiului,
Marian Jean Marinescu a spus-
: „Mulþumesc celor care m-au no-
minalizat ºi colegilor eurodeputaþi
pentru votul lor de încredere.

Având în vedere profesia
mea de bazã ºi munca ulti-
milor opt ani în Parlamen-
tul European, consider cer-
cetarea ºi inovarea ca fi-
ind extrem de importante
pentru viitorul nostru. De-
dic acest premiu echipei
mele ºi tuturor colaborato-
rilor pe acest raport”.

Singurul europarlamen-
tar român nominalizat la
premiile de anul acesta

Marian Jean Marinescu
este singurul europarlamentar ro-
mân nominalizat la premiile de anul
acesta. Premiul vine în urma suc-
cesului pe care l-a avut raportul
sãu privind sistemele de navigaþie
prin satelit Galileo ºi EGNOS. Cele
douã programe vor stimula dez-
voltarea ºi inovarea ºi vor impul-
siona creºterea economicã în Eu-
ropa. Se vor deschide noi oportu-
nitãþi de afaceri pentru dezvolta-
torii de aplicaþii, pentru furnizorii
de servicii, pentru cercetãtori.
Principalele sectoare vizate includ
cele care necesitã aplicaþii de înaltã
precizie, precum aviaþia, transpor-
tul terestru, agricultura.

MARGA BULUGEAN

În aceeaºi categorie au mai fost
nominalizaþi Christian Ehler (Gru-
pul PPE, Germania) ºi Vicky Ford
(Grupul ECR, Marea Britanie).

Apelurile, mesajele scrise
(SMS) ºi traficul de date în
roaming ar putea sã nu mai
fie taxate suplimentar în
Uniunea Europeanã începând
cu anul 2015. Propunerea a
fost votatã astãzi de Comisia
pentru Industrie, Cercetare ºi
Energie (ITRE) a Parlamen-
tului European. Deputaþii
europeni vor vota acordul
final în sesiunea plenarã din
luna aprilie. „Am votat astãzi
unul dintre cele mai ambi-
þioase proiecte europene în
domeniul telecomunicaþiilor.
Tarifele ridicate de roaming
vor deveni istorie cel mai
târziu la 15 decembrie 2015.

Deputatii europeni au votat:

Sper ca statele membre sã îºi
dea acordul. Este un pas
important în vederea creãrii
unei adevãrate pieþe unice a
telecomunicaþiilor”, a spus
vicepreºedintele Grupului
PPE, europarlamentarul PDL
Marian-Jean Marinescu. Pe
lângã eliminarea tarifelor de
roaming, sunt introduse ºi
mãsuri legate de standardele
folosite în comunicaþiile
mobile. Ele vor permite
implementarea la scarã largã
a standardelor 4G ºi 5G în
UE. Europenii vor beneficia
astfel de conexiuni mult mai
rapide.

MARGA BULUGEAN

Marian Jean Marinescu, europarlamentarul
anului 2014 în Cercetare ºi Inovare
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C     M     Y       K

Sarabanda
reclamaţiilor
sau când poliţia
răspunde
la comenzi
aberante

Adresa din 18 februarie
2013,nr.134/ P/2013. Emitent:
Secţia 15 Poliţie Rurală Fi-

Comună colinară, pe malul drept al Jiului, la
34 km de Craiova, Braloştiţa are arondate sate-
le Ciocanele, Racoviţa, Schitu, Sfârcea, Valea
Fântânilor şi, bineînţeles, pe cel „de centru”.
Dealurile Teiul, Piscul lui Simion, Viilor, Vlăicoa-
ia, Boazga, Petrache, separate prin văi abrupte,
pot seduce privirea, de primăvara până toamna,
când vegetaţia acoperă totul, deşi fertilitatea lor
scăzută nu avantajează prea mult truditorii pă-
mântului. Care trăiesc din ceea ce cultivă. Cu o
populaţie de 4.200 de locuitori, comuna contează
însă ca o comunitate doljeană teafără, îndârjită
în faţa greutăţilor de tot felul şi mai ales a ne-
dreptăţilor, care s-au perpetuat. Şi dacă multe nu
sunt în regulă, cum şi-ar dori oamenii, în schimb
nu lipseşte „spectacolul sordid” de la primărie.
Şi nu de azi, de ieri, ci de câţiva ani. Protagoniştii
actuali sunt fostul primar Dumitru Amza „şi ai
lui”, în război resentimentar declarat cu succe-
sorul său, Ioan Sârbu, şi consilierii locali care îl
acompaniază. La o privire aşa superficială, con-
fruntarea ar părea una între redutele politice PDL
şi PSD, care se potenţează reciproc, dar ar fi o
naivitate să ne imaginăm nişte convingeri atât de
radicale, de o parte şi de cealaltă. De altceva este
vorba şi necurmatul scandal, cu geneza lui, are
un alimentator de energie negativă. Amza Dumi-
tru este nepotul şi naşul prim-procurorului Par-
chetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi, Marin
Rogoveanu, care locuieşte chiar în satul Valea
Fântânilor, considerându-se „de-al locului”. Dacă

LAURA MOŢÎRLICHE, RADU ILICEANU şi MIRCEA CANŢĂR

Braloştiţa: Nu e
pace la primărie!

liaşi. Adresant: Primăria Co-
munei Braloştiţa/ În atenţia
dlui primar Sârbu Ioan. „În
vederea soluţionării dosarului
penal 134/P/2013 privind sesi-
zarea numitului Amza Dumitru
(...), vă rugăm să ne înaintaţi ur-
mătoarele documente, care nu
s-au regăsit în documentele ridi-
cate la data de 8 februarie 2013
sau în caz de completare, după

cum urmează: Fişa postului pri-
vind pe salariatul Preda Nicolae
anterioară celei cu nr.3932/
15.10.2012; Bugetul local al co-
munei Braloştiţa pentru anul 2013
(?!); proiectul de hotărâre, pro-
cesul verbal de şedinţă, hotărâ-
rea Consiliului Local şi referatul
de legalitate de la Prefectura Dolj
cu privire la rectificarea bugetu-
lui pe anul 2013 (...)”. Semnea-

ză şeful secţiei, comisar de poli-
ţie Rădoi Iulian.

Adresa din 13.02.2013.
Emitent: Secţia 15 Poliţie
Rurală Filiaşi. (Dosar penal
134/P/2013). Adresant: Pri-
măria comunei Braloştiţa.

„În vederea soluţionării dosa-
rului penal cu numărul de mai sus
(...), vă rugăm să puneţi la dis-
poziţia organelor de cercetare ale

poliţiei judiciare o copie a Statu-
lui de plată anterior desfacerii
contractului de muncă privind pe
Preda Nicolae, din care să re-
zulte salariul şi celelalte sume plă-
tite de primărie, aferente salariu-
lui. Rugăm (...)”.Semnează şeful
secţiei, comisar de poliţie Rădoi
Iulian.

Adresa nr.135/P/2013 din
11.02.2013. Emitent: Secţia

rudele nu ţi le alegi, cum spune o
vorbă românească, le  poţi în
schimb cenzura la gesturi şi com-
portamente, când acestea exced
buna convieţuire socială. Preva-
lându-se de susţinerea, nu doar
morală, „a finului”, „naşul” se
consideră infailibil, adică buricul
comunei, cuprins de o ebrietate
lăuntrică. Fără a avea, din păca-
te, armătură sau contur. Adică
vreun lustru. Şi-a terminat li-
ceul acum vreo doi ani, la
Turceni, detaliu irelevant.
Şi când naşul – consilier
local în prezent – în ţâfna
sa măruntă şi contrafăcu-
tă, îşi reclamă „duşma-
nii”, nu puţini la număr,
finul ia grabnic şi temei-
nic în seamă sesizarea, îi
dă curs şi poliţiştii purced
la treabă. Nu spiritul justiţiar
îl animă pe Dumitru Amza, ci vo-
luptatea delaţiunii „semnate”. Inti-
midarea e grotescă şi de la alegerile
locale din 2012, care au adus schimbarea din func-
ţia de primar a lui Amza Dumitru, puţine au fost
zilele în care Primăria Braloştiţa n-a avut „vizite de
lucru” ale poliţiştilor din comună sau de la Filiaşi.
Când nu s-a întâmplat acest lucru, primarul şi vice-

primarul au fost invitaţi acolo. Ori-
cum, dacă naşul strănută, finul face
temperatură. Tot acest spectacol de

coşmar, aproape o hărţuire bolnavă, se
perpetuează anacronic. Fireşte, liberul

acces la justiţie este garantat, dar abuzul
de plângeri penale (fără precedent la nivelul

Doljului), majoritatea calomnioase, îndreptate îm-
potriva unor aleşi locali, menite a perturba o acti-
vitate administrativă în slujba unei comunităţi, ri-
dică probleme de chimie modificată a denunţăto-
rului „oblojit”.
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15 Poliţie Rurală Filiaşi. (Do-
sar penal 134/P/2013). Adre-
sant: Primăria comunei Bra-
loştiţa/ În atenţia dlui primar
Sârbu Ioan. „În vederea soluţi-
onării dosarului penal nr.135/P/
2013 privind sesizarea numitului
Amza Dumitru şi dosarului pe-
nal nr.134/P/2013, privind sesi-
zarea numitului Preda Nicolae
(...), vă rugăm să ne predaţi do-
cumentele justificative pentru lu-
nile octombrie, noiembrie, de-
cembrie 2013 şi ianuarie 2014 cu
privire la funcţionarea buldoexca-
vatorului Primăriei Braloştiţa. În
caz de refuz se va proceda la ri-
dicarea silită. (...)”. Semnează
şeful secţiei, comisar de poliţie
Rădoi Iulian.

Adresa nr.134/P/2013 din

6.09.2013. Emitent: Secţia 15
Poliţie Rurală Filiaşi. Adre-
sant: Primăria comunei Bra-
loştiţa/ În atenţia dlui primar
Sârbu Ioan. „În vederea soluţi-
onării dosarului penal nr.134/P/
2013 privind denunţul consilieru-
lui local Amza Dumitru (...), vă
rugăm să înaintaţi, în copie, ur-
mătoarele documente: contractul
cadru cu SC Smarten SRL Cra-
iova pentru furnizarea de servicii
media înregistrat la nr.4068/
25.10.2012, prestaţiile efectuate
şi documentele de plată ale pre-
staţiilor respective; documentele
de efectuare a plăţii sumei de
13.000 lei, prevăzută în bugetul
anului 2013, punctul trei, din pro-
gramul anual al achiziţiilor publi-
ce, procedura estimată pentru tri-

mestrul II 2013”. Semnează şeful
secţiei, comisar de poliţie Rădoi
Iulian.

Adresa nr.599/P/2013 din
11.06.2013. Emitent: Secţia 15
Poliţie Rurală Filiaşi. Adresant:
Primăria comunei Braloştiţa/ În
atenţia dlui primar Sârbu Ioan.
„În vederea soluţionării dosarului
penal nr.599/P/2013 privind de-
nunţul consilierului local Amza Du-
mitru (...), vă rugăm să puneţi la
dispoziţia organelor de cercetare
ale poliţiei judiciare din cadrul Sec-
ţiei 15 Poliţie Rurală Filiaşi, dispo-
zitivele de stocare a imaginilor tip
DVR, model HR09, cu serie de
identificare (...), pentru ridicarea în
suport electronic a imaginilor înre-
gistrate cu camera de luat vederi
în data de 13 mai 2013. În caz de
refuz, dispozitivul solicitat se va ri-
dica silit”. Semnează şeful secţiei,
comisar de poliţie Rădoi Iulian.

Adresa nr.134/P/2013 din
20.01.2014. Emitent: Secţia
15 Poliţie  Rurală Filiaş i.
Adresant: Primăria comunei
Braloştiţa/ În atenţia dlui pri-
mar Sârbu Ioan. „În vederea
soluţionării dosarului penal
nr.599/P/2013 privind denunţul
consilierului local Amza Dumi-
tru (...), vă rugăm să înaintaţi
contractul de prestări servicii
nr.3643/28.09.2013 încheiat cu
ing. Ghiţă Ştefan, în calitate de
diriginte de şantier”. Semnează
şeful secţiei, comisar de poliţie
Rădoi Iulian.

Nu mai continuăm a enumera
„bombardamentul” Primăriei Bra-
loştiţa cu adrese ale Poliţiei Filiaşi,
precumpănitor formulate la sesi-
zarea numitului... Amza Dumitru.
Maldărul de „maculatură” suge-
rează derapaje de neimaginat.
Derivate din interese de grup. Nu
discutăm competenţa profesiona-
lă a comisarului de poliţie Iulian
Rădoi, deşi ne bântuie multe în-
doieli, rezultate din lectura adre-
selor prin care hărţuieşte, cum
spuneam, nişte aleşi locali. Îi dis-
cutăm însă etica profesională, în
distonanţă cu prevederile din Sta-
tutul poliţistului şi din legea de
organizare a Poliţiei. Dacă se sim-
te confortabil „înnebunind” nişte
oameni prin şicane riscante îl pri-
veşte, dar a crede că şirul său de
abuzuri în funcţie, circumscrise unei
tracasări perpetue, vor rămâne la in-
finit neluate în seamă, e o iluzie. La
IPJ Dolj probabil se ridică din umeri,
considerându-se că nu-i un capăt de
lume. Braloştiţa însă pare o feudă,
decupată dintr-o altă lume - în  po-
fida accesului la internet, televiziu-
ne prin cablu, telefonie mobilă
ş.a.m.d.-, care merită adusă în ci-
vilizaţia jinduită, circumscrisă unor
valori de conduită, inclusiv civi-
că. Urâta poveste nu poate fi lip-
sită de deznodământ.
28 de săteni,
chemaţi la bară
pentru lanul
cu porumb

Vara lui 2009 a fost una fier-
binte la propriu pentru localnicii

din Valea Fântânilor, comuna Bra-
loştiţa. Când se apropiau de cu-
lesul porumbului, o parte din cul-
tura lor a fost culcată la pământ
pentru a face loc unui teren de
fotbal, despre care autorităţile de
atunci spuneau că ar fi existat mai
demult pe izlazul comunal. Cioc-
nirile dintre cei 28 de săteni şi pri-
marul Dumitru Amza au ajuns re-

pede în instanţă. Celor 28 de lo-
calnici li s-a întocmit o plângere
penală pentru tulburare de pose-
sie, la sesizarea din oficiu a prim-
procurorului Parchetului de pe
lângă Judecătoria Filiaşi. În mar-
tie 2010, dosarul 151/P/2010
este preluat de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Dolj şi se judecă

(Continuare în pag.6)
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timp de doi ani. Sentinţa este dată
în 17 mai 2012 şi decide scoate-
rea de sub urmărire penală a lo-
calnicilor pe motiv că Primăria
Braloştiţa nu efectuase până atunci
o măsurătoare a izlazului comu-
nal, cultivatorii neştiind, prin ur-
mare, că ar fi ocupat teren din
proprietatea publică a comunei.

Fostul primar,
Amza Dumitru,
ca la ”Nufărul”

În dosarul penal 951/P/2010,
calitatea de inculpat a avut-o
Amza Dumitru, cercetat sub as-
pectul săvârşirii infracţiunilor de
distrugere, violare de domiciliu şi
abuz în serviciu contra interese-
lor publice. Plângerea penală era
făcută la data de 13 septembrie
2010 de către Dumitru Dragomir,
care reclama faptul că un puţ de
apă a fost amplasat pe terenul său,
pe raza satului Valea Fântânilor,
fără a i se fi cerut acordul. Inspec-
torul de poliţie, Stancu Victorel,
din cadrul Poliţiei Oraşului Filiaşi,
a dispus neînceperea urmăririi
penale faţă de Amza Dumitru, fi-
indcă nu putea, evident, intra în
coliziune cu Parchetul de pe lân-
gă Judecătoria Filiaşi.

Un singur aspect reţine aten-
ţia, la o privire mai riguroasă: de
adversarii lui Amza Dumitru se
ocupă, cu consecvenţă, comisa-
rul de poliţie, Rădoi Iulian, în
schimb de naşul şi nepotul lui
Marin Rogoveanu se ocupă,
chestiune de diviziunea muncii,
subalterni ai comisarului menţio-
nat. Şi, bineînţeles, este ”albit” mai
ceva ca la ”Nufărul”.

Prim-procurorul
Marin
Rogoveanu,
acuzat de abuz
în serviciu

Unul dintre localnicii care şi-a
văzut lanul cu porumb distrus în

pragul recoltării, Dumitru Drago-
mir, l-a acţionat în justiţie pe prim-
procurorul Parchetului de pe lân-
gă Judecătoria Filiaşi, Marin Ro-
goveanu, acuzându-l de abuz în
serviciu, în comună cunoscut fiind
faptul că el este finul primarului de
atunci, Amza Dumitru. În faţa in-
stanţei, Dumitru Dragomir a de-
clarat că ”a fost avertizat de prim-
procuror că, în situaţia în care nu
se conformează (n.r. – nu taie la-
nul cu porumb), se va sesiza din
oficiu şi îi va întocmi dosar penal
pe motiv că a ocupat o porţiune
dintr-un teren ce face parte din
domeniul public şi îl va sancţiona
cu o amendă de 1.000 de lei”.
Localnicul a adus doi martori din
comună, pe Florin Daniel Mic şi
pe Aurelian Voica, care au confir-
mat că, într-o duminică de la sfâr-
şitul lunii iulie 2009, se aflau alături
de Dumitru Dragomir la o şedinţă
ţinută în oraşul Filiaşi, la sediul

PSD, când ”petentului i-a sunat
telefonul mobil, acesta purtând o
convorbire cu o persoană care s-
a recomandat Rogoveanu şi care
i-a solicitat, pe un ton imperativ,
să vină să îşi taie porumbul de pe
teren pentru că altfel îi întocmeşte
dosar penal şi îl amendează”.

A fost sesizat
CSM-ul

Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Craiova a decis, prin
Ordonanţa din 18 decembrie
2009, că prim-procurorul Ma-
rin Rogoveanu se putea sesiza din
oficiu şi că el şi-a întemeiat plân-
gerea penală pe baza procese-
lor- verbale încheiate de Primă-
ria Braloştiţa, în perioada 30-31
iulie 2009. În concluzie, instanţa
a decis neînceperea urmăririi pe-
nale faţă de Marin Rogoveanu.
În schimb, pentru afirmaţia „că îi

va întocmi dosar penal lui Dumi-
tru Dragomir şi îl va amenda”,
Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Craiova a decis să fie sesi-
zat Consiliul Superior al Magis-
traturii – Secţia pentru procurori
pentru a aprecia şi dispune cu
privire la acest aspect. Sentinţa
Parchetului precizează că aceas-
tă afirmaţie ”este susceptibilă de
a constitui o abatere disciplinară
potrivit art. 97 lit. B din Legea
303/2004, intrând în contradic-
ţie cu prevederile Codului deon-
tologic al magistraţilor”.

Terenul de fotbal,
aşezat pe o ...
„păşune”

Oamenii din Braloştiţa spun că
tâlcul acestui scandal ar fi o ambi-
ţie personală a fostului primar,
Dumitru Amza, de a avea o echi-
pă de fotbal în satul Valea Fântâ-

nilor, cu terenul de fotbal aferent,
în care l-ar fi antrenat şi pe prim-
procurorul Marin Rogoveanu, cu
care este rudă apropiată. ”Amza
Dumitru şi Marin  Rogoveanu au
vrut să facă echipă şi teren de fot-
bal la Valea Fântânilor. Eu le-am
spus în consiliu că primăria nu este
şcoală de fotbal ca să aloce bani
astfel încât fiecare sat al comunei
să aibă echipă. Alocăm 50 de mi-
lioane de lei vechi pentru întreţine-
rea unei singure formaţii, şi aceas-
ta este Unirea Braloştiţa. Cât pri-
veşte terenul de fotbal care s-a
amenajat pentru această echipă,
acesta nu îşi avea rostul, pentru că
a mâncat din terenurile oamenilor”,
spune actualul primar, Ioan Sâr-
bu. La începutul acestui an, Pri-
măria Braloştiţa a stabilit că supra-
faţa pe care se găseşte terenul de
fotbal din Valea Fântânilor se gă-
seşte în parcela 24, având şi acum
tot destinaţia „păşune”. ”Nu exis-
tă document din care să rezulte că
suprafaţa ocupată de terenul de
fotbal a fost scoasă din circuitul
agricol”, se arată într-o adeverinţă
eliberată de Primăria Braloştiţa la
data de 10 martie a.c.

Cum s-au pierdut
banii de la APIA

Primarul Ioan Sârbu susţine că
fostul primar, Dumitru Amza,
care este acum consilier PDL în
Consiliul Local Braloştiţa, îi pune
beţe în roate la orice iniţiativă pe
care o are pentru comună. Din
cauza frecuşului care există între
cei doi, localitatea are numai de
suferit, votul în consiliu fiind blo-
cat de cele mai multe ori. ”O
chestiune foarte gravă este ceea
ce s-a întâmplat cu banii pe care
ar fi trebuit să îi luăm de la APIA.
Noi avem 300 de hectare de iz-
laz comunal şi ar fi trebuit să be-
neficiem de 1,5 miliarde de lei
vechi pentru anul 2013. Ori ei
(n.r. – cei şase consilieri PDL)
au votat împotrivă de fiecare
dată. Am pus proiectul pe ordi-
nea de zi de trei ori, dar tot nu a
trecut, deci am pierdut banii.
Anul acesta am păţit la fel până
acum, dar pe 31 martie avem din
nou şedinţă şi sper să reuşim să

votăm proiectul până în luna mai,
când trebuie să îl predăm la
APIA”. Ioan Sârbu este convins
că blocajul i se face numai şi nu-
mai din invidie. ”Cu banii de la
APIA, primiţi pentru anul 2012,
am făcut vreo cinci-şase fântâni
pe izlazurile din comună. Le-am
făcut pentru că mi-au cerut-o
oamenii, dar el (n.r.- Dumitru
Amza) a turbat când a văzut că
mi-am scris numele pe ele”.

Război pe
bugetul localităţii

Bugetul comunei a fost tratat
în aceeaşi manieră în Consiliul
Local Braloştiţa. Primarul Ioan
Sârbu spune că, la ora actuală,
localitatea nu are, de fapt, bu-
getul aprobat şi toate activităţi-
le care se fac sunt sub semnul
întrebării. „Consilierii PDL au con-
testat proiectul de buget la Pre-
fectura Dolj, iar instituţia prefec-
tului mi-a dat hotărârea ca nele-
gală. Nu înţeleg de ce, a fost apro-
bată cu majoritate de voturi şi nu
văd care ar fi problema. Dacă ei
consideră că nu este legală, să o
atace în contencios”, mai spune
primarul. Un alt proiect blocat în
acest moment este cel al unui parc
fotovoltaic, pe care un investitor
privat doreşte să îl amenajeze pe
2 hectare. „În ciuda facilităţilor pe
care ni le oferă, nu au fost de
acord nici cu acest proiect. Nu
s-au prezentat la şedinţă şi, nefi-
ind constituit cvorumul, nu l-am
putut vota”, a mai declarat pri-
marul. Pentru că nu poate să co-
munice cu consilierii democrat-li-
berali, Ioan Sârbu s-a gândit să
recurgă la ultima soluţie, şi anu-
me să organizeze o adunare ce-
tăţenească în care să le spună oa-
menilor din comună toate aceste
probleme.

Chestiunea cu proiectul de
buget pe acest an, pentru care
”înţelepţii” Prefecturii Dolj au dat
aviz de nelegalitate, ar trebui să
îl îngrijoreze şi pe reprezentantul
Guvernului în teritoriu. E o pro-
blemă mai importantă, opinăm
noi, decât partidele de tenis, pe
la care îşi întinde muşchii mult
prea odihniţi.

(Urmare din pagina 5)
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Mai exact, în 2013, PIB-ul
Doljului a fost de 18.387 mili-
oane lei, iar în 2012, Produsul

Confom Fiscului doljean,

Deºi criza persistã la nivel european,
economia României creºte puþin câte
puþin, iar acest lucru se vede atât la
nivel regional, cât ºi la nivelul judeþu-
lui Dolj. Într-un top realizat al Produ-
sului Intern Brut (PIB) aferent anului

trecut, atât pe fiecare regiune în parte,
cât ºi pe fiecare judeþ în parte, Doljul
stã cel bine dacã ne referim la creºte-
rea în sumã absolutã, printr-o compa-
raþie cu PIB-ul înregistrat în 2012. Asta
dacã nu luãm în calcul Bucureºtiul.

Inter Brut s-a cifrat la 15.963
milioane lei. Printr-o analizã sim-
plã se constatã cã PIB-ul în 2013

faþã de 2012 a crescut cel mai
mult în Dolj, cu 2424 milioane
lei. „Dacã ne referim strict la sta-
tistica pe 2013, judeþul Dolj ocu-
pã locul VII, în ceea ce priveºte
PIB-ul înregistrat. Dacã ne ra-
portãm la Oltenia, PIB-ul aferent
anului trecut se ridicã la 52.311
milioane lei, iar în 2012 la 47.824
milioane lei, ceea ce înseamnã
cã PIB-ul, în 2013 a crescut cu
peste 10% comparativ cu 2012,
în aceastã regiune”, a precizat
Mircea Pârvuleþu, directorul exe-
cutiv al  Direcþiei Generale Re-
gionale a Finanþelor Publice
(DGRFP) Craiova.

Încasãrile în 2013 au crescut
cu 8,89% comparativ cu 2012

Analizând încasãrile efecti-
ve la Bugetul General Conso-

lidat, exclusiv Vamã,  aferente
anului 2013, comparativ cu
aceeaºi  perioadã a anului
2012, la nivelul Direcþiei Ge-
nerale Regionale a Finanþelor
Publice (DGRFP )  Craiova,
acestea au înregistrat o creºte-
re cu 8,89% comparativ cu
2012. „Pe judeþe situaþia se pre-
zintã în felul urmãtor. Doljul are

o creºtere a încasãrilor de cir-
ca 9,98%, Gorjul – 3,54%; Me-
hedinþi – 6,52%; Olt – 17,96%
ºi Vâlcea – 6,11%. În judeþul
Olt se înregistreazã o astfel de
creºtere pentru cã au fost puºi
în  funcþ iune trei  furnizori
Ford, care au o pondere mare
la încasare”, a mai spus Mir-
cea Pârvuleþu.

Fostul preºedinte al Camerei de Comerþ ºi
Industrie a judeþului Dolj, Cristian Dobre a de-
clarat ieri, pentru cotidianului Cuvântul Liber-
tãþii, cã exact acesta a fost unul din motivele
principale pentru care conducerea de atunci a
CCI Dolj a denunþat abuzurile lui Vlasov la DNA
ºi a întreprins o serie de mãsuri pe linia arbitra-
jului. „Pânã la urmã orice pasãre pe limba ei
piere, noi am denunþat atunci toate abuzurile
fãcute de preºedintele Camerei de Comerþ a
României. În plus, când am ajuns la Camera
de Comerþ ºi Industrie a judeþului Dolj am în-
cercat sã rezolv una din cele mai mari proble-
me ºi anume, sã elimin toate acele zone de
conflict de interese care existau la Curtea de
Arbitraj, de altfel foarte utilã pentru rezolvarea
litigiilor. Între timp a mai apãrut medierea, dar
totuºi arbitrajul rãmâne o formulã extrem de
uzitatã atât în SUA cât ºi în Europa. Am sem-
nalat atunci o serie de anomalii în ceea ce re-
prezintã buna funcþionare a Curþii de Arbitraj.
Mai exact. Când se ajungea la Curtea de Arbi-
traj, fiecare dintre pãrþi îºi alegea câte un arbi-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cristian Dobre, fost preºedinte al CCI Dolj :

Preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a Româ-
niei, avocatul Mihail M. Vlasov a fost ridicat marþi de pro-
curori ºi condus la sediul DNA pentru audieri, dupã ce a fost
surprins în flagrant în timp ce primea aproximativ 200.000
de euro. Ieri, procurorii solicitau arestarea preventivã a pre-
ºedintelui CCR. În schimbul acestor bani, Vlasov ar fi tre-

buit sã-ºi foloseascã influenþa. Intervenþia promisã de cã-
tre preºedintele CCIR, Mihail Vlasov, era pentru un dosar
aflat la Curtea de Arbitraj, unde fiica sa Vanda Vlasov este
prim-vicepreºedinte. El a promis cã-ºi va folosi influenþa
pentru a obþine o soluþie favorabilã în cadrul acestui dosar,
care îl viza pe denunþãtor.

tru, dar dacã nu se cãdea de acord, atunci se
apela la cel de-al treilea arbitru, un supra-arbi-
tru”, a subliniat Cristian Dobre.

„Mã bucur cã pânã la urmã
am mai putut salva ceva”

Vicepreºedintele CCI Dolj a mai precizat ºi
faptul cã s-a încercat ºi schimbarea legii în
sensul cã acest supra-arbitru sã fie ales prin
tragere la sorþi. „ Asta doream noi, în timp ce
Vlasov se autointitula el supra-arbitru ºi nor-
mal cã se creau majoritãþi de 2 la 1, ceea ce
nu era în regulã. Vlasov  a solicitat în perma-
nenþã  20% din toate sumele colectate, era
vorba de sume mari de bani. În mod cert,
acum suntem doar la început, organele sta-
tului vor reuºi cu siguranþã sã construiascã
pe probe temeinice foarte multe acuzaþii. Dar
din punctul meu de vedere nu este doar Vla-
sov vinovat pentru cã nu ar fi putut de unul
singur  sã facã atâtea ilegalitãþi. Totul s-a fã-
cut cu o largã majoritate. Eu mi-am radicali-
zat de mai multe ori mesajul la ºedinþele, in-
clusiv la o ºedinþã a Colegiului de Conducere,

vizavi de mai mulþi, pentru cã nu este doar
Vlasov vinovat de decredibilizarea Camerei de
Comerþ a României. Mã bucur cã pânã la urmã
am mai putut salva ceva, dar îmi pare rãu cã
în loc sã ne ocupãm de mediul de afaceri, de
dezvoltarea asociaþiei patronale, noi a trebuit
sã facem demersuri pe la DNA, sã tragem
semnalul de alarmã cã acolo ceva nu este în
regulã. În mod cert cel care va prelua condu-
cerea Camerei va cere sã se efectueze un audit
ºi sper ca acela sã fie omul potrivit, sã aibã
pregãtirea necesarã ºi dorinþa de a face ceva”,
a spus Cristian Dobre, directorul companiei
Polystart, actual vicepreºedinte al CCI Dolj.

CCI Dolj la un pas de dezafiliere
Trebuie amintit cã în urmã cu un ºi jumãta-

te, un grup de 12 Camere Judeþene de Co-
merþ, inclusiv CCI Dolj,  s-au adresat DNA
solicitând anchetarea preºedintelui CCIR, Vla-
sov  pentru abuz în serviciu în legãturã cu
modul de administrare a patrimoniului Came-
rei de Comerþ ºi Industrie a României. Lui Vla-
sov i s-a reproºat atunci cã a cheltuit a peste
1.300.000 de euro peste plafonul care îi fuse-
se aprobat de AGA, deºi CCIR fusese pe pier-
dere in 2011. „Am luat ºi noi la cunoºtiinþã
despre ceea ce i s-a întâmplat domnului Vla-
sov ºi este absolut real ceea ce s-a scris în acel
comunicat al DNA. De fapt CCI Dolj alãturi
de alte 11 Camere din þarã am început demas-
carea faptelor ilegale pe care le sãvârºea dom-
nul Vlasov din funcþia sa de preºedinte a Ca-
merei de Comerþ a României. De aceea ne-am
ales ºi cu un proces. Vlasov solicitase chiar
dezafilierea CCI Dolj, dar noi am câºtigat la
toate instanþele, iar acum CCI Dolj funcþio-

neazã cu drepturi depline....”, a subliniat Ga-
briel Vlãduþ, actual preºedinte al CCI Dolj.

11.000.000 lei, cu destinaþia
“fond la dispoziþia Preºedintelui”

Mihail Vlasov, în vârstã de 70 de ani, pre-
ºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a
României din 2007. În perioada iunie - de-
cembrie 2008 a deþinut ºi un mandat de de-
putat. Este tatãl a douã fete - Vanda Anamaria
Vlasov ºi creatoarea de modã Ingrid Vlasov -
ºi socrul fostului ministru de Interne Cristian
David (PNL), cãsãtorit cu cea dintâi. În 2012
Mihail Vlasov a fost reclamat la DNA pentru
corupþie. “Preºedintele CCIR, dl Mihail M.
Vlasov a cheltuit, în anul 2011, suma de
12.239.098 lei, existând indicii serioase în
sensul cã aceºti bani nu au fost cheltuiþi doar
în interesul CCIR. Cu ocazia dezbaterilor, în
Adunarea din 23 aprilie 2012, a Execuþiei Bu-
getului de Venituri ºi Cheltuieli al CCIR pe anul
2011 (punctul 3 de pe ordinea de zi), am ob-
servat cã, în Anexa nr.2 (Execuþia Bugetului
de Venituri ºi Cheltuieli anul 2011), punctul 4
(Cheltuieli cu serviciile executate de terþi), li-
tera l (fond la dispoziþia Preºedintelui), în co-
loana intitulatã “prevederi 2011” a fost men-
þionatã suma de 12.400.000 lei, în loc de
6.300.000 lei, asa cum aprobaserã membrii
Camerei Naþionale, în Adunarea din data de
19 mai 2011", se aratã în sesizare.

În plus, pentru 2012, în ciuda deficitului
bugetar înregistrat în anul 2011, (de aproxi-
mativ 1.143.000 Euro), preºedintele  Vlasov,
a propus spre aprobarea Adunãrii  suma de
11.000.000 lei, cu destinaþia “fond la dispo-
ziþia Preºedintelui”.

„În dosarul lui Mihai Vlasov vor apãrea ºi alte acuzaþii”„În dosarul lui Mihai Vlasov vor apãrea ºi alte acuzaþii”„În dosarul lui Mihai Vlasov vor apãrea ºi alte acuzaþii”„În dosarul lui Mihai Vlasov vor apãrea ºi alte acuzaþii”„În dosarul lui Mihai Vlasov vor apãrea ºi alte acuzaþii”„În dosarul lui Mihai Vlasov vor apãrea ºi alte acuzaþii”„În dosarul lui Mihai Vlasov vor apãrea ºi alte acuzaþii”„În dosarul lui Mihai Vlasov vor apãrea ºi alte acuzaþii”„În dosarul lui Mihai Vlasov vor apãrea ºi alte acuzaþii”
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Cercetãrile în cauzã au început
pe 4 martie a.c., când poliþiºtii cra-
ioveni au fost sesizaþi de cãtre con-
ducerea BRD - filiala Valea Roºie
Craiova, cu privire la faptul cã
Gheorghe Bãdescu, de 62 de ani,
din localitate, a reclamat cã, pe 28
februarie a.c., a utilizat un banco-
mat din cartierul craiovean Valea
Roºie aparþinând filialei bancare ºi
nu a reuºit retragerea sumei de
2.000 lei. Din verificãrile efectuate
la bancã s-a constatat cã ATM-ul
funcþiona la momentul respectiv, iar

Lucrãtorii Postului de Poliþie
Giubega au fost anunþaþi, marþi,
în jurul orei 11.00, de Ion Cove-
ianu, de 70 de ani, din localitate,
cu privire la faptul cã, în aceeaºi
zi, persoane necunoscute i-au
sustras din locuinþã suma de 400
lei. La faþa locului s-au deplasat
lucrãtorii Secþiei 6 Poliþie Ruralã
Giubega ºi ai Postului de Poliþie,
care au constatat cã aspectele
sesizate se confirmã, iar
din cercetãrile efectuate
a rezultat cã în faþa lo-
cuinþei persoanei vãtã-
mate a oprit un autotu-
rism din care au cobo-
rât douã femei de etnie
romã, au intrat în cur-
tea locuinþei cu consim-
þãmântul proprietarului
ºi, prin metoda „distra-
gerii atenþiei”, i-au sus-
tras dintr-o camerã

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, ieri di-
mineaþã, în jurul orei 9.30, Marinel ªtefan,
de 52 de ani, din Craiova a sunat la 112 ºi a
anunþat cã nepotul sãu, Alberto G., de 12 ani,

Se apropie alegerile pentru
Parlamentul European, astfel cã,
la nivel local, au fost demarate
procedurile legale ce preced
scrutinul. Astfel, conform art. 26
alin. 2 din Legea nr. 33/2007
privind organizarea ºi desfãºu-
rarea alegerilor pentru Parlamen-
tul European, republicatã, repre-

Se aleg judecãtoriiSe aleg judecãtoriiSe aleg judecãtoriiSe aleg judecãtoriiSe aleg judecãtorii
pentru BEJ Doljpentru BEJ Doljpentru BEJ Doljpentru BEJ Doljpentru BEJ Dolj

zentanþii Tribunalului Dolj anun-
þã faptul cã, pe 24 martie a.c.,
la ora 12.00, la sediul instituþiei,
din Craiova, strada Brestei, nr.
12, în ºedinþã publicã, se va
efectua tragerea la sorþi pentru
desemnarea celor trei judecãtori
care vor face parte din Biroul
Electoral Judeþean Nr. 17 Dolj.

Craioveni cercetaþi pentru furtCraioveni cercetaþi pentru furtCraioveni cercetaþi pentru furtCraioveni cercetaþi pentru furtCraioveni cercetaþi pentru furt
de la bancomatde la bancomatde la bancomatde la bancomatde la bancomat

Hoþi voiajori prinºi de poliþiºti
Mai multe persoane de etnie romã sunt

cercetate pentru furt dupã ce, în cursul zilei
de marþi, prin metoda distragerii atenþiei,
au sustras 400 de lei din locuinþa unui bãtrân
din comuna Giubega.

suma de 400 lei. Poliþiºtii au luat
informat secþiile ºi posturile de
poliþie limitrofe, astfel cã, în ju-
rul orei 13.00, lucrãtori ai Sec-
þiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa au de-
pistat ºi oprit autoturismul în ca-
uzã, la volan fiind identificat Al-
bert Sãrdaru, de 35 de ani, din
Craiova. În maºinã erau ºi femeile
despre care povestise partea vã-
tãmatã cã intraserã în curte pe

motiv cã ar vrea sã cumpere þui-
cã, respectiv Ileana Serdaru, de
20 de ani, Ioana Vãduva, de 47
de ani, Elisabeta Nicolae Dirivan,
de 44 de ani, Biatrice Radu, de
43 de ani ºi Maria Serdaru, de 38
de ani, toate din Craiova. Cele
care luaserã banii bãtrânului erau
Ioana Vãduva ºi Maria Serdaru,
banii fiind gãsiþi asupra lor ºi re-
stituiþi pãrþii vãtãmate. „În cauzã
a fost întocmit dosar de cerceta-
re penalã sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de furt calificat, cer-
cetãrile fiind continuate pentru
stabilirea întregii activitãþi infrac-
þionale”, a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-

cipal Alin Apostol. Oa-
menii legii atrag atenþia
asupra grupurilor de
hoþi voiajori, care circu-
lã prin judeþ ºi, sub di-
ferite pretexte, intrã în
gospodãriile bãtrânilor,
atenþionând oamenii sã
nu primeascã în gospo-
dãrii persoane pe care
nu le cunosc ºi sã sune
la 112 dacã acestea par
suspecte.

Doi craioveni, de 31, respectiv 35
de ani, sunt cercetaþi de poliþiºti pen-
tru furt calificat, dupã ce s-a stabilit
cã au montat un dispozitiv artizanal
la un bancomat din cartierul craio-
vean Valea Roºie ºi s-au ales cu 2.000

de lei. Autorii au fost identificaþi în
baza imaginilor puse la dispoziþie de
unitatea bancarã, unul dintre ei a fost
audiat ºi a recunoscut comiterea fap-
tei, iar cel de-al doilea este cãutat,
întrucât a dispãrut de la domiciliu.

banii au fost sustraºi de douã per-
soane necunoscute care montase-
rã anterior un dispozitiv artizanal cu
bandã adezivã la fanta de eliberare
a banilor. Poliþiºti din cadrul Servi-
ciului de Investigaþii Criminale în
colaborare cu poliþiºtii Secþiei 4
Poliþie Craiova au demarat o anchetã
în cauzã, au primit de la reprezen-
tanþii bãncii imaginile surprinse de
camera video de la bancomatul res-
pectiv, astfel cã s-a reuºit identifi-
carea autorilor, Ciprian  Boghean,
de 31 de ani ºi Marin Geangu, de

35 de ani, ambii din municipiul Cra-
iova. În baza probatoriului adminis-
trat de poliþiºti, magistraþii Judecã-
toriei Craiova au emis mandate de
percheziþie domiciliarã pentru lo-
cuinþele celor doi, acasã la Ciprian
Boghean fiind descoperite hainele pe
care le purta în momentul când a
fost surprins pe imagini, dar ºi alte
bunuri ce au legãturã cu fapta, aces-
ta fiind condus la sediul Poliþiei, unde
a recunoscut furtul. Cât despre
complicele sãu, Marin Geangu, po-
liþiºtii spun cã este cãutat pentru a

fi audiat, întrucât nu a fost gãsit la
domiciliu.

„În cauzã a fost întocmit dosar
penal pentru comiterea infracþiunii de
furt, poliþiºtii continuând cercetãrile

ºi investigaþiile în vederea prinderii
celui de-al doilea suspect ºi tragerii
la rãspundere penalã”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, in-
spector principal Alin Apostol.

Minor agresat de agenþii de pazã de la Mall... din greºealã
Un bãrbat de 52 de ani, din Craiova, a anunþat, ieri dimineaþã,

Poliþia, susþinând cã nepotul sãu, în vârstã de 12 ani a fost bãtut pe
nedrept de agenþii de pazã de la Electroputere Mall din Craiova, care
au crezut cã este la furat. Bãrbatul a depus plângere la Poliþie, iar în

cauzã a fost deschis un dosar penal pentru lovire ºi alte violenþe.

a fost lovit de câþiva agenþi de pazã de la Elec-
troputere Mall din Craiova, în parcarea cen-
trului comercial, crezând cã minorul este la
furat. La faþa locului a ajuns un echipaj de la
Secþia 3 Poliþie Craiova, bãrbatul povestind
cã a intrat în mall la cumpãrãturi, lãsându-ºi
nepotul în maºinã. Minorul s-a jucat, a cobo-
rât ºi a urcat înapoi în maºinã ºi a spus cã în
momentul cãnd l-au observat, agenþii de pazã
l-au luat la bãtaie, crezând cã este la furat.
Minorul a fugit în incinta centrului comer-

cial, de unde s-a întors cu Marinel ªtefan.
Cei doi au plecat împreunã cu poliþiºtii la se-
diul Secþiei 3 Craiova, unde bãrbatul a depus
plângere pentru lovire, astfel cã s-a deschis
un dosar penal în cauzã. Minorul trebuie pre-
zentat la Institutul de Medicinã Legalã Craio-
va pentru obþinerea unui certificat medico-
legal cu numãrul de zile de îngrijiri medicale.

„În cauzã a fost întocmit dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de lovire ºi alte
violenþe, cei doi fiind îndrumaþi de poliþiºti

cãtre IML Craiova pentru obþinerea certifi-
catului medico-legal necesar continuãrii cer-
cetãrilor”, ne-a declarat inspector principal
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Începând cu anul 2001, în data
de 20 martie, în peste 80 de ţări
ale lumii instituţiile şi companiile de
teatru pentru copii sărbătoresc
împreună cu publicul Ziua Inter-
naţionala a Teatrului pentru Co-
pii şi Tineret. Evenimentul a fost
introdus în calendarul sărbătorilor
culturale internaţionale la iniţiativa 
Asociaţiei Internaţionale a Teatre-
lor pentru Copii şi Adolescenţi (AS-
SITEJ),  cu scopul de a atrage aten-
ţia unui public cât mai numeros
asupra artei teatrale dedicate co-
piilor şi tinerilor, pe de o parte, dar
şi de a dezvălui necesitatea ei în
dezvoltarea personalităţii acestora,
pe întreg mapamondul.
ASSITEJ invită pe toată lumea să
participe la campania „Să
ducem un copil azi la teatru”

Pentru a marca importanţa aces-
tei zile, aşa cum se obişnuieşte şi
de Ziua Mondială a Teatrului (27
martie), două personalităţi din lu-
mea artistică internaţională au trans-
mis mesaje prin care îşi arată ade-
ziunea faţă de arta teatrală dedicată
copiilor şi tinerilor. «2014 este anul
celei de a  25-a aniversări a De-
claraţiei Drepturilor Copilului. Este
cea mai completă declaraţie a drep-
turilor copilului produsă vreodată
şi cel mai amplu tratat internaţio-
nal ratificat de drepturile omului din
istorie. Şi totuşi, în timp ce cele mai

Reputat jurnalis t ş i scriitor,
Cristian Tudor Popescu este doc-
tor în cinematografie şi media, pro-
fesor la Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi Cinematografică 
„I.L. Caragiale” din Bucureşti. Cele
mai recente cărţi ale sale în dome-

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, invitat la
„Întâlnirile SpectActor” de la Craiova

Invitatul lunii aprilie la „Întâlnirile SpectActor” – manifesta-
re iniţiată în anul 2009 de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova – este jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta va
susţine duminică, 6 aprilie, de la ora 11.00, în Sala „Ion D. Sîr-
bu” a instituţiei, conferinţa intitulată „Mit şi minciună. Epope-
ea naţională în cinematografia românească”. Moderator al întâl-
nirii va fi, ca de obicei, Nicolae Coande, secretar literar al TNC.

niul cinematografiei au fost pu-
blicate la Editura Polirom: „Fil-
mar” (2013), respectiv „Filmul
surd în România mută” (2011).

Cristian Tudor Popescu a de-
butat în anul 1987 cu volumul
„Planetarium”, apărut la Editura
„Albatros”. A mai publicat volu-
mele „Vremea mânzului sec”
(Editura „Cartea Românească”,
1991), „Copiii fiarei” (Editura
„Du Style”, 1997), „Timp mort”
(Editura „Polirom”,  1998),
„Omohom” (Editura „Polirom”,

2000), „România abţibild” (Editura
„Polirom”,  2000), „Un cadavru
umplut cu ziare” (Editura „Poli-
rom”, 2001), „Nobelul românesc”
(Editura „Polirom”, 2002), „Liber-
tatea urii” (Editura „Polirom”,
2004), „Trigrama Shakespeare –

Ficţiuni speculative” (Editura „Co-
rint”, 2005), „Luxul morţii” (Edi-
tura „Polirom”, 2007), „Cuvinte
rare” (Editura „Polirom”, 2009).

În anul 2002 a primit Premiul
pentru jurnalism al Fundaţiei „Zeit-
Gert Bucerius” (Hamburg), iar în
anul 2004 – Premiul „Saint Vin-
cent” decernat de Ordinul Jurna-
liştilor din Italia. I-a fost, de ase-
menea, acordat Premiul de exce-
lenţă al revistei „Convorbiri litera-
re” – Iaşi, 2011. A primit de patru
ori distincţia „Cel mai bun jurnalist
al anului” în Top 10 pentru Româ-
nia (2005, 2006, 2007, 2008). În
acelaşi top a fost declarat „Cel mai
bun analist al anului” (2005, 2007,
2008). În 2013 a primit premiul
academic al Uniunii Cineaştilor din
România.

Pe 21 martie,  odată cu
ec hinoc ţiul de primăvară,
este sărbătorită Ziua Mon-
dială a Poeziei – ocazie de a
celebra poezia şi persoanele
care o apreciază sub toate
aspectele ei.  Totodată, un
mod de a recunoaşte că oa-
menii de litere şi cultură, po-
eţii şi scriitorii din întreaga
lume şi-au adus o contribu-
ţie remarcabilă la îmbogăţi-
rea culturii şi spiritualităţii
universale.

Sărbătoarea îşi are începuturile
în timpul celei de a 30-a sesiuni
susţinute la Paris în octombrie-no-
iembrie 1999, scopul principal al
ac es tei ac ţiuni întreprinse de
UNESCO fiind de a sprijini diver-
sitatea lingvistică prin intermediul
poeziei.  În fiecare an, UNESCO
adresează o invitaţie autorităţilor,
asociaţiilor şi societăţilor civile din
toată lumea de a face tot ce le stă
în putinţă pentru a readuce poezia
în viaţa comunităţii, cu scopul de
a-i continua vocaţia universală în
serviciul diversităţii culturale şi al
păcii în lume.

La Craiova, Asociaţia Culturală

21 martie – Ziua Mondială a Poeziei

„Carmina Balcanica”, în parteneriat
cu Asociaţia pentru tineri „Streets”
vor organiza, cu ocazia Zilei Mon-
diale a Poeziei, un concurs de crea-
ţie pentru elevi, cu două secţiuni:
poezie şi haiku. Juriul este format
din poeţii Dan Anghelescu – Bucu-
reşti (preşedinte), Mihaela Albu, Ni-
colae Petre Vrânceanu (Craiova),
Marius Chelaru (Iaşi) şi Theodor
Damian (New York). Premiaţii vor
fi răsplătiţi cu diplome şi publicarea
versurilor în reviste literare, iar ele-
vii înscrişi vor primi diplome de par-
ticipare. Festivitatea de premiere,
precum şi lecturi poetice vor avea
loc mâine, 21 martie, ora 18.00, la
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”.

Astăzi sărbătorim Ziua Internaţională
a Teatrului pentru Copii şi Tineret

Instituţiile şi companiile de teatru din peste 80 de ţări săr-
bătoresc, astăzi, împreună cu publicul, Ziua Internaţională a
Teatrului pentru Copii şi Tineret, celebrată sub egida ASSITEJ
(Asociaţia Internaţională a Teatrelor pentru Copii şi Tine-
ret). La Craiova, evenimentul este marcat de Teatrul pentru
Copii şi Tineret „Colibri”, la sediul său din Calea Bucureşti
nr. 56, prin vernisajul expoziţiei de scenografie „Lumi şi Eroi
/ Worlds and Heroes”, din Serbia (ora 18.00), urmat de un

spectacol de final al atelierelor de creaţie destinate copiilor,
organizate între 1 februarie şi 15 martie şi coordonate de
actorii instituţiei (ora 19.00). Cu acest prilej, se va da citire şi
mesajelor transmise de Yvette Hardie, preşedintele ASSI-
TEJ, ca şi de dr. John Kani – scriitor, actor şi regizor din
Africa de Sud. Mâine, 21 martie, vom celebra Ziua Internaţi-
onală a Teatrelor de Păpuşi şi Marionete, iar miercuri, 27 mar-
tie – Ziua Mondială a Teatrului.

multe naţiuni au semnat convenţii,
cât de multe într-adevăr iau aceste
drepturi în serios? Cât de mulţi în-
ţeleg implicaţiile  articolului 31,
dreptul tuturor copiilor „la odihnă,
timp liber, la joacă, activităţi re-
creative, culturale şi artistice”? Cât
de mulţi investesc energie în a trans-
forma aceste drepturi într-o reali-
tate? Dar acest lucru nu este doar
responsabilitatea naţiunilor. Depin-
de şi de fiecare dintre noi... Pe 20
martie, de Ziua Mondială a Tea-
trului pentru Copii şi Tineret, AS-
SITEJ invită pe toată lumea să par-
ticipe la campania „Să ducem un
copil azi la teatru”. TU poţi face
diferenţa şi poţi alege cu cine intră
în contact copilul tău. Poţi să le
oferi copiilor un spaţiu
de visare, aducându-i la

teatru sau aducând teatrul la ei,
numai să faci ca magia să se în-
tâmple», notează, în mesajul său,
Yvette Hardie, preşedintele ASSI-
TEJ pentru 2011-2014. Producător
de teatru, regizor, profesor şi scriitor,
acesta activează în lumea teatrului şi
a spectacolului, cu un interes special
acordat teatrului pentru publicul tâ-
năr. Ea a iniţiat lansarea ASSITEJ Afri-
ca de Sud în 2007 şi conduce orga-
nizaţia ca director naţional.
John Kani, scriitor, actor şi
regizor: „Teatrul este cheia care
deschide uşa propriei imaginaţii”

Desemnat de Asociaţia Interna-
ţională a Teatrelor pentru Copii şi
Tineret să rostească celălalt mesaj

a fost dr.
John Kani,
scriitor, ac-
tor şi regizor,
născut la 30
august 1943,
în Africa de Sud. John Kani poves-
teşte, pe scurt, prima sa experienţă
„într-un teatru adevărat”, pe când
avea doar 15 ani, şi impactul puter-
nic pe care aceasta l-a avut asupra
sa: «Într-o zi, profesorul nostru de
limba engleză ne-a dus să vedem o
producţie „Macbeth” de William
Shakespeare, la Opera House din
oraşul Port Elizabeth. Am fost toţi
entuziasmaţi. O, nu, nu pentru că
vedeam piesa, ci mai degrabă pen-
tru şansa de a merge în oraş! A fost
o plimbare cu autobuzul pe care ne-
am dorit-o mult. Ne-am aşezat în
sală şi luminile s-au stins încet. Cor-
tina s-a ridicat şi a început magia…
Începând cu acea zi din 1958, via-
ţa mea nu a mai fost niciodată la
fel. Nu am înţeles piesa atât de
mult, dar faptul de a mă fi aflat în
acel teatru m-a făcut părtaş la ma-
gia de pe scenă. Nu m-am putut opri
să vorbesc despre piesă şi experi-
enţa mea din acea zi. Pentru o cli-
pă, am uitat de Apartheid, chiar am
uitat că trăiesc într-o localitate unde
ai putea vedea şi mirosi sărăcia. Am
fost dus într-o nouă lume complet
nouă, imaginată doar de mine, pli-
nă de oportunităţi. Eu ştiu că edu-

caţia este o cheie către orice. Tea-
trul este cheia care deschide uşa pro-
priei imaginaţii. Atunci mi-am pro-
mis că voi reveni într-o zi pentru a
face cunoscute poveştile pe care bu-
nica obişnuia să ni le spună în fie-
care noapte înainte de culcare».

Şi, într-adevăr, a revenit! A de-
venit mai întâi membru al unei tru-
pe, apoi a realizat piese de teatru
experimental, cu care a mers în tur-
nee internaţionale, a jucat roluri prin-
cipale în multe lucrări clasice, pre-
cum „Othello”, „Furtuna” şi „Anti-
gona”, iar mai târziu a pus bazele
Market Theater Laboratory, ce ofe-
ră cursuri de formare pentru tinerii
care, din cauza învăţământului de-
ficitar sau situaţiei materiale preca-
re, nu pot studia teatrul. În anul
2005, John Kani a fost decorat cu
Ordinul de Ikhamanga de argint de
Guvernul Africii de Sud pentru
„contribuţii excelente în teatru şi
pentru lupta împotriva rasismului,
discriminării sexuale şi pentru de-
mocraţie în Africa de Sud”. În pre-
zent, manager executiv al Fundaţiei
Market Theater şi preşedinte al Con-
siliului Naţional al Artelor din Africa
de Sud.
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Directorul Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti”, Zamfiricã Pe-
trescu, a declarat ieri, cu ocazia
festivitãþii de premiere a elevilor,
cã acest moment reprezintã un
bilanþ de excepþie pentru institu-
þia pe care o conduce. “Este un
moment emoþionant pentru toþi cei
care ne aflãm aici, elevi, profe-
sori, ºi invitaþii noºtri de onoare.
Anul trecut spuneam cã rezulta-
tele sunt de excepþie ºi nu cre-
deam cã se mai pot egala, dar se
pare cã m-am înºelat. Iatã cã re-
zultatele de anul acesta sunt mult
mai bune, ºi pânã în acest mo-
ment avem 76 de elevi calificaþi
la fazele naþionale, iar lista nu se

“Aici se învaþã carte!”
Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Sala de Festivitãþi a Colegiului Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” din Craiova a gãz-
duit, ieri, festivitatea de premiere a ele-
vilor care au obþinut premii ºi calificãri
la faza naþionalã a olimpiadelor ºcolare.
Elevii buzeºteni au câºtigat în acest an

ºcolar un numãr de 260 de premii ºi men-
þiuni la etapa judeþeanã: 60 de premii I,
49 de premii II, 34 de premii III ºi 122 de
menþiuni. Numeroºi elevi au obþinut pre-
mii la mai multe discipline ºi chiar cali-
ficãri multiple la faza naþionalã.

încheie aici. Olimpicii noºtri au
obþinut 60 de premii I, 49 de pre-
mii II, 34 de premii II ºi 117 men-
þiuni, în total 260 de premii ºi men-
þiuni. Dacã faza naþionalã pe diver-
se discipline s-ar desfãºura în zile
diferite, am fi avut mai mulþi cali-
ficaþi, pentru cã unii dintre elevi nu
pot participa la douã olimpiade în
aceeaºi zi. Vreau sã-i felicit pe ele-
vii noºtri de excepþie pentru mun-
ca susþinutã ºi rezultatele obþinute
ºi sunt convins cã vor reuºi ºi mai
mult de atât!”, a afirmat directo-
rul Colegiului Naþional “Fraþii Bu-
zeºti”, din Craiova. În acest an
Fundaþia „Fraþii Buzeºti” a asigu-
rat sumele necesare recompensãrii

elevilor ºi profesorilor lor. Este
vorba de 27.735 de lei.

“Întotdeauna C. N. Fraþii Buzeºti
a fost un liceu

cu spririt competitiv”
Absolvent al colegiului ºi pre-

ºedinte al Fundaþiei “Fraþii Buzeºti”,
prof. Univ. Dr. Irinel Popescu a
fost cel care le-a înmânat diplo-
mele elevilor olimpici, spunând cã
ei sunt cei care vor duce numele
liceului în universitãþile din întrea-
ga lume. “Este o onoare pentru
mine sã fiu numit preºedinte al
Fundaþiei Fraþii Buzeºti. Întotdeau-
na C. N. Fraþii Buzeºti a fost un

liceu cu spirit competitiv, poate mai
mult decât oricare alt liceu al Cra-
iovei, ºi asta se vede în continuare
prin rezultatele deosebite. Ceea ce
se credea cã nu poate fi depãºit,
iatã cã a fost depãºit. Eroii sãrbã-
torii de astãzi sunt în primul rând
elevii, cei care au obþinut aceste
premii sub îndrumarea profesori-
lor. Elevii sunt cei care vor popula
universitãþile din toatã lumea ºi cei
care vor duce mai departe spiritul

liceului Fraþii Buzeºti. Vã felicit ºi
vã doresc succes în continuare!”,
a afirmat prof. Univ. Dr. Irinel
Popescu.

“Sunteþi generaþia
care ne va reprezenta
în universitãþile din þarã

ºi din lume”
La rândul sãu, inspectorul ºco-

lar general Georgicã Bercea Flo-
rea, a precizat cã rezultatele obþi-
nute de elevii C. N. “Fraþii Buzeºti”
fac cinste întregului învãþãmânt
preuniversitar doljean: “Este un
moment frumos pentru întreg în-
vãþãmântul preuniversitar doljean.
Aºa cum ne-aþi obiºnuit, v-aþi fã-
cut din nou remarcaþi prin rezulta-
te deosebite, deocamdatã la nivel
judeþean. Sunt ferm convins cã ºi
de la olimpiadele naþionale vã veþi
întoarce cu premii importante.
Beneficiaþi de un corp profesoral
de elitã. Voi sunteþi generaþia care
ne va reprezenta în universitãþile
din þarã ºi din lume, ºi cei care
mâine vor conduce aceastã þarã”.

Concursul, la care vor participa
în jur de 300 de elevi din clasele
II-X din  judeþele Olteniei precum
ºi elevi din Lituania,  se va desfãºu-
ra la sediul liceului, începând cu ora
10.00. În paralel se vor avea loc
lucrãrile Sesiunii de comunicãri
ºtiinþifice „Matematica modernã
între clasic ºi actual” la care vor
prezenta comunicãri ºi referate ca-
dre didactice – învãþãtori ºi profe-
sori. Cele douã activitãþi care se vor
derula de-a lungul întregii zile, vor

Concursul Naþional de Matematicã „SFERA”,
sâmbãtã, la Liceul „Mihai Viteazul” din Bãileºti

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãileºti,
organizeazã sâmbãtã 22 martie 2014 la sediul
unitãþii, Concursul Naþional de Matematicã

„SFERA” – ediþia a XI-a.

începe la ora 10.00 la
Centrul de Documen-
tare ºi Informare situat
în incinta Liceului Te-
oretic „Mihai Viteazul”
ºi se vor încheia în
aceeaºi locaþie cu Fes-
tivitatea de premiere a
elevilor, programatã
pentru ora 17.00. Eve-
nimentul este organi-

zat de Liceul Teoretic „Mihai Vitea-
zul” în colaborare cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi Casa Cor-
pului Didactic Dolj. Sesiunea de co-
municãri ºtiinþifice îºi va începe lu-
crãrile la ora 10,00 sub coordonarea
inspectorilor de specialitate ai ISJ
Dolj Cristian MoanÞã, Simona Chi-
riÞã ºi Coca Tanciu. “Preºedintele
concursului, de la prima sa ediþie,
este prof. univ. dr. George Vraciu.
Atât subiectele cât ºi jurizarea sunt
asigurate de organizatori printr-o co-

laborare deja consacratã cu cadre di-
dactice de prestigiu de la ºcoli de re-
ferinþã în activitatea de performanþã
matematicã din judeþ ºi din þarã. Faþã
de ediþiile anterioare, organizatorii au
pregãtit diplome ºi medalii laureaþi-
lor. Atât valoarea concurenþilor cât
ºi calitatea conþinutului metodico-
ºtiinþific al materialelor cresc de la
an la an – fapt evidenþiat ºi de apre-
cierile reflectate în recenziile apã-
rute pânã acum, inclusiv în Gazeta
Matematica seria A ºi în mass-me-
dia localã.Printre laureaþii ediþiilor an-
terioare menþionãm elevii Pãdurea-
nu Victor, Goºea Ion Victor, Mati-
can Bogdan ºi Prodescu Corneliu,
elevi care au fãcut parte din loturile
României la vremea respectivã ºi
care au obþinut medalii la competi-
þiile matematice internaþionale”, a
precizat conducerea prof. Gabriel
Tica, directorul Liceului Teoretic
„Mihai Viteazul” din Bãileºti.

Seria de afiºe intitulatã  „Filme ro-
mâneºti în afiºul polonez” se doreºte
a fi o ilustrare a prezenþei culturale
româneºti, în dimensiunea ei cinema-
tograficã, în societatea polonezã. Afi-
ºele selectate prezintã filme româ-
neºti care au rulat în Polonia între
anii 1956-2010, filme cum ar fi: „Va-
lurile Dunãrii”, „Tãnase Scatiu”, „Pas
în doi”, „Ciuleandra”, „Tudor” ºi „4
luni, 3 sãptãmâni, 2 zile”. Wiktor Sa-
dowski, Mieczys³aw Wasilewski,
Marian Nowiñski, Andrzej P¹gow-
ski, Wies³aw Wa³kuski, Jan Zieliñski
sunt doar câteva dintre numele im-
portante ale ªcolii poloneze de afiº,
ale cãror lucrãri sunt reunite în expo-
ziþia din incinta muzeului. Vizitatorii
vor putea admira o serie de creaþii de-
dicate filmelor româneºti care au ru-
lat pe marile ecrane din Polonia, peli-
cule celebre regizate de Liviu Ciulei,
Dan Piþa, Mircea Veroiu, Sergiu Ni-

Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã din cadrul Facultãþii de
Litere a Universitãþii din Craiova organizeazã vernisajul expozi-
þiei intitulate “Filme româneºti în afiºul polonez”. Evenimentul

are loc mâine, la ora 11:00, în holul central al instituþiei de
învãþãmânt superior.

colaescu etc. Colecþia de afiºe este
unicã ºi a fost strânsã prin grija Mu-
zeului de Afiº din Wilanów.
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O româncã, medic
anestezist în Franþa,
s-a sinucis la spitalul
în care lucra

Sinuciderea unei român-
ce, care lucra ca anestezist
la un spital din Château-
roux, un oraº din centrul
Franþei,  a generat o revol-
tã printre colegii  ei ,  care
se plâng cã sunt nevoiþi  sã
lucreze foarte multe ore pe
sãptãmânã, în detrimentul
familiei ,  relateazã „La
Nouvelle République”, în
ediþia online. Românca a
decedat duminicã, dupã ce
ºi-a administrat o dozã de
produse mor tale intrave-
nos, în spitalul în care
lucra, în Châteauroux.
Colegii  sãi sunt devastaþi
de moartea ei .  „Suntem o
micã familie aici .  Petrecem
atâtea ore împreunã.
Uneori stam aici mai mult
decât acasã. În plus,
colega noastrã care s-a
sinucis tocmai terminase o
sãptãmânã de 78 de ore”.
Ei sunt furioºi pe declara-
þi i le ministrului francez al
Sãnãtãþii ,  Marisol Tourai-
ne, cu privire la acest caz.
„Nu poate f i  lãsatã sã
spunã cã nu din cauza
activitãþii  sale la spital s-a
întâmplat acest lucru ºi  cã
era pur ºi  simplu o femeie
din România cãreia i  se
fãcuse dor de þarã! Ea se
numea Simona ºi  era ca ºi
noi,  de origine strãinã,
dar,  ca ºi  noi,  epuizatã ºi
obositã”. Simona era
foarte apropiatã de douã
colege, care aveau ºi  ele
copii .  „Nu ne vedem copiii
suficient.  Împãrtãºeam
acest sentiment toate trei.
Eu am descoperit-o,  dumi-
nicã dimineaþa, când am
preluat garda. Dar noi nu
spunem cã din cauza aceas-
ta s-a sinucis Simona. Îi
respectãm gestul.  Fãrã sã
încercãm sã judecãm de ce.
În schimb, ministrul,  care
nu o cunoºtea, care nu a
venit  aici niciodatã, nu
ºtia dacã se simþea sau nu
bine în pielea ei ( . . . )
Considerãm cã declaraþii le
ei sunt o injurie la adresa”
Simonei,  a declarat una
dintre ele.  Ministrul „ºtie
cã ne lipseau, înainte de
aceastã dramã, doi aneste-
ziºti? ªtie cã suntem cu
toþii  extenuaþi? Exercitãm
o profesie dificilã ºi  exi-
gentã. Simona era o profe-
sionistã excelentã. Se
dedica muncii ,  în detrimen-
tul soþului ºi  f iului ei  de
ºase ani”, au adãugat
colegii  româncei.  Simona,
în vârstã de 37 de ani,
avea un bãieþel de ºase ani
ºi  un soþ care urma sã
înceapã luni o formare
pentru a lucra pe ambulan-
þã.  Tânãra urmeazã sã f ie
înmormântatã în România,
în zilele urmãtoare.

Moscova a susþinut ieri cã a rãs-
puns rapid la solicitarea preºedin-
telui Consiliului European, Her-
man Van Rompuy, de a vizita Ru-
sia, dar el „nu a fost lãsat de co-
legii sãi” sã vinã.  „Preºedintelui
Consiliului European, Herman Van
Rompuy, s-a adresat la 17 martie
Moscovei, solicitând o vizitã de
urgenþã în Rusia, înainte de sum-
mitul european de la sfârºitul
acestei sãptãmâni, pentru a afla
direct poziþia pãrþii ruse în legã-
turã cu criza din Ucraina ºi cãile
de ieºire din aceastã situaþie com-
plicatã’”, scrie MAE rus într-un
comunicat citat de RIA Novosti.
„Moscova a rãspuns imediat la
aceastã solicitare ºi i-a propus
(preºedintelui UE) sã vinã în Ru-
sia la 19 martie. Dar el nu a fost
lãsat de ai sãi. Pentru ce sã afle
adevãrul, când totul este hotã-
rât?”, adaugã diplomaþia rusã în
comunicatul sãu. O sursã euro-
peanã, citatã de AFP, a anunþat
marþi cã preºedintele Consiliului

European ºi-a anulat vizita pe care
urma sã o efectueze miercuri la
Moscova, pentru a discuta cu pre-
ºedintele Vladimir Putin despre
criza din Ucraina. Anunþul a in-
tervenit dupã semnarea, la Mos-
cova, a acordului de anexare a
Crimeei la Federaþia Rusã. „UE a
decis sã nu efectueze aceastã vi-
zitã în aceste condiþii”, a explicat
sursa europeanã, subliniind cã
scopul deplasãrii lui Herman Van
Rompuy la Moscova era de a afir-
ma „refuzul nostru în privinþa ane-
xãrii” Crimeei. În schimb, secre-
tarul general al Naþiunilor Unite,
Ban Ki-moon, ar putea sã efectu-
eze astãzi o vizitã la Moscova,
pentru a se întâlni cu preºedintele
Vladimir Putin, au anunþat ieri sur-
se diplomatice de la sediul ONU
din New York, potrivit RIA No-
vosti ºi Interfax.

Acces interzis în Crimeea
Ministrul Apãrãrii, Igor Teniuh,

ºi vicepremierul Vitalie Iarema,
din guvernul interimar de la
Kiev, nu au permisiunea de
a intra pe teritoriul Crime-
ei, a anunþat ieri „premie-
rul” regiunii, Serghei Aksi-
onov, citat de Interfax. „Ei
nu sunt aºteptaþi în Crime-
ea. Nimeni nu le permite
accesul ºi ei vor fi trimiºi
înapoi”, a subliniat Aksio-
nov. Anterior, premierul
ucrainean Arseni Iaþeniuk
le-a cerut ministrului Apã-
rãrii ºi vicepremierului sã
se deplaseze de urgenþã în
Crimeea, pentru a preveni

„escaladarea situaþiei într-un con-
flict militar”.

SUA ar putea trimite trupe
în þãrile baltice

Statele Unite ar putea sã trimi-
tã trupe, în cadrul unui sistem
prin rotaþie, în statele baltice, pen-
tru a asigura astfel aceste foste
republici sovietice, îngrijorate de
încorporarea Crimeei în Rusia, a
declarat ieri, la Vilnius, vicepre-
ºedintele american Joe Biden.
„Studiem un anumit numãr de
mãsuri suplimentare pentru a spori
ritmul ºi amploarea cooperãrii
noastre militare, inclusiv o (trimi-
tere prin) rotaþie a unor forþe ame-
ricane în regiunea Balticii, pentru
exerciþii terestre ºi navale, dar ºi
misiuni de antrenament”, a decla-
rat Biden într-o conferinþã de pre-
sã comunã cu preºedinta lituania-
nã Dalia Gribauskaite ºi omologul
sãu leton Andris Berzins. În pre-
zent, Statele Unite nu au nici o
bazã militarã în statele baltice,
unde se aflã doar ºase avioane
americane, în cadrul unei misiuni
NATO.

Elveþia a suspendat negocieri-
le cu Rusia pe tema acordului

de liber schimb
Elveþia a hotãrât sã suspende

negocierile cu Rusia în vederea
semnãrii unui acord de liber-
schimb, a anunþat ministrul Eco-
nomiei, Johann Schneider-Am-
mann. „Am decis suspendarea ne-

gocierilor ºi am informat Rusia”,
a declarat ministrul, explicând ho-
tãrârea prin acþiunile Moscovei în
regiunea ucraineanã Crimeea.
„Existã dificultãþi din cauza situa-
þiei din Crimeea ºi, într-o astfel de
situaþie, nu putem pretinde cã nu
existã probleme. Cu alte cuvinte,
acordul de liber-schimb este impor-
tant, piaþa rusã este importantã, piaþa
Uniunii Vamale este importantã, dar
nu cu orice preþ. De aceea, am de-
cis suspendarea negocierilor, cu
posibilitatea reluãrii acestora dacã
situaþia se va normaliza”, a conti-
nuat ministrul elveþian.

Comisarul Fule propune aderarea
Ucrainei la UE

Comisarul european pentru Ex-
tindere ºi Politica de Vecinãtate,
Stefan Fule, propune aderarea
Ucrainei la Uniunea Europeanã,
informeazã agenþia ucraineanã de
presã Ukrinform, care citeazã
Deutsche Welle. Având în vede-
re situaþia din Ucraina, UE ar
putea lua în considerare extinde-
rea sa, considerã oficialul euro-
pean. „Dacã vrem sã schimbãm
în mod serios acea parte a Euro-
pei de Rãsãrit care a fost afecta-
tã de evenimentele recente, ar
trebui sã folosim cel mai puter-
nic instrument politic pe care îl
are UE — extinderea. Acesta are
o capacitate de stabilizare fãrã
precedent ºi este eficient”, a de-
clarat Fule într-un interviu acor-
dat ziarului „Die Welt”.

Aproximativ 200 de membri ai miliþiilor proruse au ocupat ieri
dimineaþã sediul marinei ucrainene din Sevastopol, în Crimeea,
a declarat un purtãtor de cuvânt al acesteia, Serghii Bogdanov.
„Chiar dacã avem autorizaþie sã ne folosim armele pentru a ne
apãra, nu o facem ºi nu o vom face”, a precizat el. Dupã câtva
timp, militanþii proruºi au anunþat cã l-au capturat pe ºeful mari-
nei ucrainene, Serghii Gaiduk. „A fost blocat, nu poate merge
nicãieri. A fost forþat sã pãrãseascã zona ºi l-am prins”, a decla-
rat Igor Eskin, reprezentantul forþelor ruse la faþa locului. Tot
ieri, ministrului Apãrãrii ucrainean ºi vicepremierului Vitalie Ia-
rema li s-a refuzat accesul pe teritoriul Crimeei, iar Curtea Con-
stituþionalã de la Moscova a validat, în unanimitate, tratatul pri-
vind alipirea Crimeei la Rusia, considerându-l „conform Consti-
tuþiei ruse”, a declarat preºedintele instanþei, Valeri Zorkin.

Anchetatorii  care examineazã
dispariþia, la 8 martie, a avionului
Boeing 777 al companiei Malaysia
Airlines având la bord 239 de per-
soane, cred cã cel mai probabil
avionul a zburat spre sudul Ocea-
nului Indian, a declarat o sursã
apropiatã anchetei, relata ieri Reu-
ters. Operaþiuni fãrã precedent de
cãutare a avionului dispãrut,  la
care iau parte 26 de state, sunt în
desfãºurare în douã mari „coridoa-
re”: unul nordic,  din Laos spre
Marea Caspicã, ºi unul sudic, pes-
te sudul Oceanului Indian, de la
vestul insulei indoneziene Sumatra
la vestul Australiei. „Ipoteza de lu-
cru este cã avionul a zburat spre

Ipotezã în cazul dispariþiei zborului MH370:
Avionul s-ar fi îndreptat spre sudul Oceanului Indian

sud ºi, mai mult, cã s-a îndreptat
cãtre capãtul sudic al coridorului
aerian”, a menþionat sursa citatã,
referindu-se la o zonã de cãutare
din vestul Indoneziei pânã la coas-
ta de vest a Australiei. Aceastã vi-
ziune se bazeazã pe lipsa oricãror
dovezi de la þãrile din coridorul
nordic care sã indice cã avionul
ar fi intrat în spaþiul lor aerian ºi
pe faptul cã nu au fost descoperi-
te resturi de avion în cãutãrile din
partea superioarã a coridorului
sudic. China, care conduce cãu-
tãrile din coridorul nordic, alãturi
de Kazahstan, a anunþat ieri cã nu
are încã nici un indiciu cã avionul
ar fi intrat pe teritoriul sãu.

Serghei Gaiduk
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria comunei Galicea Mare,  jud. Dolj,
organizeaza concurs pentru ocuparea
functiei publice de execuþie vacantã de
CONSILIER , CLASA I, GRADUL DEBU-
TANT-SPCLEP Galicea Mare – compar-
timent EVIDENÞA PERSOANELOR ªI
GHIªEU UNIC în data de 23.04.2014, ore-
le 10.00 – Proba scrisã ºi în data de
25.04.2014, orele 10.00 – Interviul. Relaþii
suplimentare: la Primãria comunei Gali-
cea Mare, str. Calafatului, nr. 17, jud Dolj
ºi  la tel: 0251/316.004.
CONSILIUL LOCAL RAST, In conformita-
te cu prevederile Ordin nr. 2701/2010 pen-
tru aprobarea Metodologiei de informare
si consultare a publicului cu privire la ela-
borarea sau revizuirea planurilor de ame-
najare a teritoriului si de urbanism, al legii
350/2001 actualizata privind amenajarea
teritoriului, art. 57, art. 61, al legii nr.544/
2001 privind liberul acces al cetatenilor la
informaþii, a legii nr. 52/2003, privind trans-
parenta decizionala in administraþia pu-
blica, a HG273/1994, privind aprobarea re-
gulamentului general de urbanism, Con-
siliul Local Rast, a initiat procesul de con-
sultare a cetatenilor privind avizarea do-
cumentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL
- schimbarea destinatiei terenului T 22, P
82 din teren cu destinatie agricola – cate-
goria de folosinta faneata in zona de gos-
podarie comunala in vederea construirii
unei statii de epurare – Rastu Nou. In ve-
derea unei corecte consultari a popula-
tiei, la biroul viceprimarului un exemplar
interesati de propunerile continute de do-
cumentatie, Consiliului Local Rast avizand
varianta finala a PUZ-ului.
Direcþia Generalã de Asistentþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã
concurs (examen) la sediul  instituþiei din
Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, jud.
Dolj,  în data de 8.05.2014, ora 1000 proba
scrisã, ºi în data de 12.05.2014, ora 1400,
interviul, pentru ocuparea urmatoarelor
posturi vacante: 1 post ºef complex ºi 1
post infirmierã. Dosarele de concurs se
primesc pâna la data de 2.04.2014, ora
16.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul
Resurse Umane, Organizare, Salarizare
- camera 3.  Informaþii suplimentare se
pot obtine la sediul instituþiei - camera 3
sau la telefon 0251/407009.

CONVOCATOR Al Adunarii Generale Ex-
traordinare a Actionarilor Societatii co-
merciale PROIECT S.A. cu sediul in Cra-
iova, str. Stirbei Voda nr. 30, jud. Dolj, eta-
jul XI Cladirea Malmo, CUI 2291704, in-
matriculata sub nr. J16/130/1991. Admi-
nistratorul Unic al SC. PROIECT S.A.,
(“Societatea”), convoaca Adunarea Ge-
nerala extraordinara a Actionarilor, la
data de 21.04.2014, ora 14.00, la sediul
Societatii din Craiova, str. Stirbei Voda
nr. 30, jud Dolj, etajul XI, Cladirea Malmo,
la care sunt indreptatiti sa participe toti
actionarii Societatii inregistrati in Regis-
trul Actionarilor al S.C. PROIECT S.A. la
sfarsitul zilei de 21.03.2014 (data de re-
ferinta), avand urmatoarea: ORDINE DE
ZI 1. Completarea obiectului de activita-
te al societatii cu urmatoarele coduri
caen: 812 - Activitati de curatenie. - 8121
- Activitati generale de curatenie a cladi-
rilor. - 8122 - Activitati specializate de cu-
ratenie. - 8129 - Alte activitati de curate-
nie. In caz de neintrunire a cvorumului la
data convocarii, se reconvoaca AGA Ex-
traordinara in aceleasi conditii cu ace-
easi ordine de zi pentru data de
22.04.2014, ora 14.00, la sediul Societa-
tii. Incepand cu data de 17.03.2014, do-
cumentele si materialele propuse a fi
aprobate se pot consulta la sediul so-
cietatii mai sus mentionat, in fiecare zi
de luni pana vineri, intre orele 9.00 – 15.00.
Actionarii pot participa la sedinta Adu-
narii Generale extraordinare personal
sau prin reprezentanti, in baza unei pro-
curi speciale, conform dispozitiilor lega-
le, modelul procurii putand fi disponibil
la sediul societatii mai sus indicat. Un
exemplar original al procurii de repre-
zentare se depune la sediul societatii, cel
tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.
Administratorul Unic al S.C. PROIECT
S.A. Luca Iosif Gabriel.
ROMCIM IMPEX a depus documenta-
þia pentru obþinerea Avizului de Gospo-
dãrire a Apelor la obiectivul – STAÞIE
DE BETOANE CALAFAT.
U.J.C.C. DOLJ închiriazã spaþii în Cra-
iova, str. Unirii nr. 50, pretabil birouri,
sediu firmã etc. Relaþii la telefon: 0251/
533.830; 0769/016.925.

CONVOCATOR Al Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor Societatii co-
merciale PROIECT S.A. cu sediul in
Craiova, str. Stirbei Voda nr. 30, jud
Dolj, etajul XI Cladirea Malmo, CUI
2291704, inmatriculata sub nr. J16/130/
1991. Administratorul Unic al SC. PRO-
IECT S.A., (“Societatea”), convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actio-
narilor, la data de 21.04.2014, ora 12.00,
la sediul Societatii din Craiova, str. Stir-
bei Voda nr. 30, jud Dolj, etajul XI, Cla-
direa Malmo, la care sunt indreptatiti
sa participe toti actionarii Societatii in-
registrati in Registrul Actionarilor al
S.C. PROIECT S.A. la sfarsitul zilei de
21.03.2014 (data de referinta), avand
urmatoarea: ORDINE DE ZI 1. Prezen-
tarea raportului Administratorului Unic
cu privire la gestionarea societatii pe
anul 2013. 2. Prezentarea raportului
Comisiei de Cenzori pentru exercitiul
financiar incheiat la 31.12.2013. 3.
Aprobarea situatiilor financiare afe-
rente exercitiului financiar 2013 si a
modului de repartizare a profitului; 4.
Descarcarea de gestiune a Adminis-
tratorului Unic pentru exercitiul finan-
ciar 2013; 5. Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2014. In caz
de neintrunire a cvorumului la data
convocarii, se reconvoaca AGA Ordi-
nara in aceleasi conditii cu aceeasi or-
dine de zi pentru data de 22.04.2014,
ora 12.00, la sediul Societatii. Incepand
cu data de 17.03.2014, documentele si
materialele propuse a fi aprobate se
pot consulta la sediul societatii mai
sus mentionat, in fiecare zi de luni
pana vineri, intre orele 9.00 – 15.00. Ac-
tionarii pot participa la sedinta Aduna-
rii Generale Ordinare personal sau prin
reprezentanti, in baza unei procuri
speciale, conform dispozitiilor legale,
modelul procurii putand fi disponibil
la sediul societatii mai sus indicat. Un
exemplar original al procurii de repre-
zentare se depune la sediul societatii,
cel tarziu cu 48 de ore inainte de adu-
nare. Administratorul Unic al S.C. PRO-
IECT S.A. Luca Iosif Gabriel.
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Staþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseaua

Bãlceºti nrBãlceºti nrBãlceºti nrBãlceºti nrBãlceºti nr. 54, vinde:. 54, vinde:. 54, vinde:. 54, vinde:. 54, vinde:
sãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumb
Olt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floarea
soarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºi

PerformerPerformerPerformerPerformerPerformer, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,
orzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz la

cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.
Informaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentare
la telefon:la telefon:la telefon:la telefon:la telefon: 0251 0251 0251 0251 0251     / 468.159;/ 468.159;/ 468.159;/ 468.159;/ 468.159;

07650765076507650765     / 233.013./ 233.013./ 233.013./ 233.013./ 233.013.

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

 ANIVERSÃRI
Cu toatã dragostea
suntem alãturi de
draga noastrã ILONA
BÃDÃNOIU, azi, când
prinde al 39- lea tran-
dafir în buchetul vie-
þii. Ii dorim multã sã-
nãtate, bucurii, împli-
nirea tuturor dorinþe-
lor ºi tot ce este mai
frumos în viaþã! La
Mulþi ºi Fericiþi Ani!
Toþi cei care te iubesc.

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

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român
sau strãin pentru o aface-
re. În maxim 120 zile înce-
pe recuperarea banilor.
Telefon: 0733/ 832.532;
0351/ 808.819; 0253/
285.145.

MEDITAÞII
Românã: recuperez ma-
teria.  Telefon: 0770/
661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã 59 ani
fac menaj pentru familii se-
rioase, 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 garsonie-
rã în Bucureºti, b-dul Timi-
ºoara, sector 6, parter stra-
dal cu mobilã sau schimb
cu similar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj. III.
Telefon: 0761/387.316.
Apartament 2 camered,
zonã centralã km 0 ( sau
închiriez ). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Tele-
fon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionali-
zatã, zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland Cra-
iova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând apartament 2
camere, etj 2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Telefon:
0720/556.607.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 camere decoman-
date 2/4 Calea Bucureºti, bl,
A 13. Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Te-
lefon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna 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 camere,
teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte, 1000
Euro negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Tele-
fon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp, loca-
litatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog
seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, liva-
dã, vie, în comuna Giurgi-
þa. 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. Telefon:
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.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. Str. Scurtu
Gheorghe. Telefon:0251/
457.204.
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 lãþi-
me 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 Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdu-
re situatã în Ocnele Mari,
zona ºtrand. Telefon:
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. Te-
lefon: 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 ca-
mere decomandat, etaj l-
3. Telefon: 0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate (50
m), str. General Magheru,
cu similar Brazdã sau
Corniþoiu. Telefon: 0251/
452.233.
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-diesel,
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, Bucovãþ, 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 BATISTE
toate mãrimile manuale.
Telefon: 0723/ 684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37 cm,
120 Ron, aparate de ra-
dio Selena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon: 0729/
977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã perfec-
tã. Telefon: 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 ghiveci.
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, polizor (flex)
125 mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Telefon:
0251/427.583.
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Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 - 80 lei, saltea Dor-
meo nouã, o persoanã, lus-
tre 2-3 braþe 25 lei, fereastrã cu
toc. Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pentru
Renault Megane 2. Tele-
fon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine întreþi-
nut. Preþ 600 lei negocia-
bil. Telefon: 0745/520.410;
0761/690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natu-
ral. Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO
ºi BMB 232. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolo-
siþi, antiderapante, cãru-
cior copii modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcu-
te dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil.
Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 serta-
re, 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, pan-
tofi negri, flex mare, calcu-
lator instruire copii nou,
combinã stereo - nouã, fri-
gider 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! Te-
lefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.

Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diagona-
lã 30 cm - 100 lei, motor
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, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, maºi-
nã de cusut, galerii sculpta-
te, 9 ha pãdure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei, gar-
niþã de unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5
litri, 2 ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defec-
þiune 50 lei, cuptor cu mi-
crounde geam spart 40 lei.
Telefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe lem-
ne ºi gaze,  ºamotatã tip Co-
ralex, stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã nea-
grã, schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/ 291.623.
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. Te-
lefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.

Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de be-
ton pentru vie (nefolosiþi).
Telefon: 0784/791.257
CUMPÃR þeavã gard. Te-
lefon: 0766/450.175.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecoman-
dat, Valea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã). Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã,
250 lei/lunã.  Telefon:
0766/328.569.

Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Ofer spre închiriere casã
2 camere + toate utilitãþile
pe strada Brestei (lângã
Facultatea de Sport). De
preferat familie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Tele-
fon: 0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã în
bloc N 2 - Nicolae Titules-
cu colþ Grãdina Botanicã.
Telefon: 0721/640.039.
Închiriez sau vând locaþie
pentzru cultivarea cãpºu-
nilor din solarii suspenda-
te. Telefon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2 ca-
mere ultracentral, ultralux,
toate dotãrile, internet, AC.
Telefon: 0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et. 1/
5, Bucureºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230 Euro /
lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 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 con-
vieþuire, vârsta 55-65 ani.
Telefon: 0733/748.576.
Doresc sã cunosc o doam-
nã vãduvã drãguþã realiza-
tã cu sau fãrã obligaþii între
50- 52 ani, pentru o relaþie
reciproc avantajoasã. Tele-
fon: OGCC/HCBICB.
Domn serios 52 ani cu ser-
viciu caut doamnã serioa-
sã pentru prietenie eventual
cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

DIVERSE
Gãsit în ziua de 12.03.2014,
2 cãþeluºe rasa Bichon cu-
loare bej, zona Vasile Alec-
sandri, bl. F 5 (au proble-
me de sãnãtate). Relaþii la
telefon: 0744/558.808.
Formãm grup pelerinaj la
mãnãstiri ºi schituri cu tre-
nul. Telefon: 0723/692.884;
dna. Tanþa sau dl. Costin,
0746/012.528.
Caut femeie fãrã obligaþii
pentru curãþenie 1 zi / sãp-
tãmânã, la un bâtrân. Te-
lefon. 0766/ 304.708.
Cumpãr ºi plantez pomi
în curþi sau grãdini. Impãr-
þim fructele. Telefon: 0766/
304.708.

PIERDERI
Pierdut CÂINE LUP zona
Brâncuºi. Ofer recompen-
sã. Telefon: 0251/599.514.
Pierdut Numãr Fiscal DJ
0027007769. Se declarã nul.
Pierdut Numãr Fiscal DJ
0027004423. Se declarã nul.
COMEMORÃRI

Cu aceeaºi durere în
suflete comemorãm 1
an de la despãrþirea de
inegalabilul nostru tatã,
bunic,  socru ºi soþ de

neînlocuit BÃDÃNOIU
MIHAI. Ne rugãm pen-
tru odihna sufletului
sãu bun ºi blând, iar de
acolo de unde este ºtim
cã ne vegheazã ºi ne
ocroteºte, aºa cum fã-
cea ºi în viaþã. Regrete
eterne. Familia veºnic
îndoliatã!
Familia Costel Bazãverde
anunþã împlinirea a 34
ani de la decesul sorei
MARCELA POPESCU
seceratã d o boalã ne-
cruþãtoare. Nu te vom
uita niciodatã!
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Comback-ul lui Didier Drog-
ba pe “Stamford Bridge” a fost
principalul eveniment înaintea
meciului de marþi seara, meci
care trebuia sã fie o adevãratã
bãtãlie, dar care s-a transfor-
mat într-un joc anost al lui Ga-
latasaray. Ivorianul, marcator a
157 de goluri în 352 de partide
pentru Chelsea, între 2004 ºi
2008, a fost primit cu urale,
bannere de mulþumire ºi cânte-
ce de cãtre cei 40.000 de fani
ai “albaºtrilor” la revenirea pe
stadionul unde a devenit o ade-
vãratã legendã. ªi parcã a pre-
luat din emoþia fanilor, pe care,

Digi Sport 1
20:00, 22:05 – FOTBAL

– Liga Europa: Fiorentina –
Juventus, Napoli – FC Porto.

Digi Sport 2
17:00 – MOTO GP – Ma-

rele Premiu al Qatarului: sesi-
une de antrenamente / 20:00,
22:05 – FOTBAL – Liga Eu-
ropa: Benfica – Tottenham,
FC Salzburg – FC Basel / 0:00
– TENIS (M) – Turneul de la
Miami (SUA): ziua a 2-a.

Digi Sport 3
17:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Miami: ziua a 2-a /
19:00 – FOTBAL – Liga Eu-
ropa: Anji Mahacikala – AZ
Alkmaar / 21:00 – HOCHEI –
Liga MOL, finala: Corona Bra-
ºov – Nove Zamky / 22:05 –
FOTBAL – Liga Europa: Be-

Astãzi                               în tur

19:00

Anji M. – AZ Alkmaar 0-1

20:00

Valencia – Ludogoreþ 3-0

Viktoria Plzen – Lyon 1-4

Benfica – Tottenham 3-1

Fiorentina – Juventus 1-1

22:05

Napoli – FC Porto 0-1

FC Salzburg – FC Basel 0-0

Betis – FC Sevilla 2-0

Arjen Robben (30 de ani) ºi-a dat
acordul ieri de a semna prelungirea
contractului cu Bayern Munchen pe o
perioadã de doi ani.

LIGA EUROPA –
OPTIMI DE FINALÃ –

MANªA RETUR

Robben, cu Bayern
pânã în 2017

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Vechea înþelegere dintre fotbalistul
olandez ºi campioana Europei expira
la 30 iunie 2015.

“Sunt încântat pentru cã am sem-
nat noul contract ºi voi urmãri
acum doar sã mai obþin trofee
cu Bayern. Sunt acum în al cin-
cilea sezon la Munchen ºi vor
mai urma trei de acum încolo.

Familia mea este fericitã, eu
mã simt bine aici, îmi place sã
joc pentru Bayern, aºa cã aºtept
cu nerãbdare anii urmãtori”, a
spus Robben pentru site-ul ofi-
cial al grupãrii germane.

18 goluri a marcat Robben
pentru Bayern în toate com-
petiþiile acestui sezon.

tis – FC Sevilla.
Dolce Sport
20:00, 22:05 – FOTBAL

– Liga Europa: Fiorentina –
Juventus, Napoli – FC Porto.

Dolce Sport 2
17:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Miami: ziua a 2-a /
20:00, 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa: Benfica – Tot-
tenham, Betis – FC Sevilla /
0:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Miami: ziua a 2-a.

Sport.ro
22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Napoli – FC Porto.
Eurosport
11:45 – SÃRITURI CU

SCHIURILE – Cupa Mondia-
lã, la Planica, în Slovenia /
13:00, 16:00 – BIATLON –
CM, la Oslo, în Norvegia.

Chiar dacã pe Real o aºteaptã
duminicã marele clasic cu Barce-
lona, Ronaldo n-a vrut în ruptul
capului sã fie menajat contra lui
Schalke, deºi rezultatul din tur im-
punea asta, 6-1. A ºtiut însã de ce!
Dupã “dubla” din Germania,
portughezul a repetat peformanþa
ºi în faþa propriilor fani, plus cã a
contribuit la mai toate acþiunile
periculoase ale “galacticilor”, þin-
tind în alte douã ocazii ºi bara.

Dupã câteva ºanse bune de a
marca ale madrilenilor, Cristiano
Ronaldo ºi-a intrat în rol în minu-
tul 21 ºi a reuºit sã deschidã sco-
rul dupã o pasã a lui Bale. Gazde-
le au continuat sã-ºi creeze ocazii
mari, dar cei care au marcat au
fost germanii: Hoogland a egalat

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETUR

A arbitrat Felix Brych (Germania).

Chelsea  2-0  Galatasaray
   (în tur 1-1)

Au marcat: Eto’o 4, Cahill 42.

Cech – Ivanovici, Cahill,
Terry, Azpilicueta – Ramires,
Lampard –  Wil l ian (Kalas
90+2), Oscar (Schurrle 81),
Hazard – Eto’o (Torres 85).

Antrenor: Jose Mourinho.

Muslera – Eboue (Hajrovici
77), Chedjou, Kaya, Telles –
Kurtuluº (Balta 67), Melo – Yil-
maz (Bulut 54), Inan, Sneijder
– Drogba.

Antrenor: Roberto Mancini.

mai rãu, a trasmis-o ºi colegi-
lor sãi.

Pentru cã Galata a intrat mult
prea temãtoare în teren, parcã
speriatã de ceea ce putea reuºi
dupã egalul din tur, 1-1. Un re-
zultat perfect pentru Jose Mou-
rinho, un adevãrat specialist în
astfel de “duble”.

Calificarea a prins contur
chiar mai repede decât se aº-
tepta, probabil, însuºi lusitanul.
Tabela arãta doar minutul 4,
când defensiva turcilor a fost
pãcãlitã de Oscar ºi Hazard, iar
mult hulitul Eto’o a fãcut 1-0,
cu un ºut la colþul lung. Golul

cu numãrul 10 din acest sezon
pentru camerunez, coincidenþã
sau nu,  toate pe “Stamford
Bridge”! A fost, practic, sem-
nalul pentru Galata cã lupta pen-
tru un loc în sferturi e decisã.
O loviturã liberã trimisã de
Drogba în tribune a fost rezu-
matul perfect al primei reprize
a turcilor. Una încheiatã cu go-
lul lui Cahill (42), care a rezol-
vat, practic, ecuaþia calificãrii.
Fundaºul a rupt plasa din 6
metri, reacþionând primul la o
minge respinsã de Muslera,
dupã o loviturã de cap a lui John
Terry.

Turcii nu au reuºit nimic nici
în partea secundã, când, teore-
tic, Mancini ar fi trebuit sã îºi
motiveze jucãtorii sã lupte pen-
tru egalare. N-a fost cazul. Ga-
lata a tras primul ºi singurul ei
ºut pe poartã în minutul 90! Iar

Chelsea, în tradiþionalul stil al
lui Mourinho, s-a mulþumit sã
þinã de rezultat pânã la fluierul
final. Unul arhi-suficient sã îl

califice pe portughez în al cin-
cilea sfert de finalã consecutiv
în Ligã. Cu a treia echipã, dupã
Inter ºi Real Madrid.

A arbitrat Serghei Karasev (Rusia).

Real Madrid  3-1  Schalke 04
    (în tur 6-1)

Au marcat: Cr. Ronaldo 21, 74, Morata 75 / Hoogland 31
Casillas – Nacho, Varane, Ra-

mos (Carvajal 70), Coentrao –
Isco, Alonso (Casemiro 46), Illar-
ramendi – Jese (Bale 8), Morata,
Ronaldo.

Antrenor: Carlo Ancelotti.

Fahrmann – Hoogland, Howe-
des (Papadopoulos 58), Matip, Ko-
lasinac – Ayhan (Annan 81), Neus-
tadter – Obasi, Meyer, Draxler –
Huntelaar (Szalai 46).

Antrenor: Jens Keller.

Show-ul lui Ronaldo

în minutul 31.
În repriza a doua, Real Madrid

a forþat victoria, iar defensiva lui
Schalke a rezistat la incursiunile lui
Cristiano Ronaldo pânã în minutul
74. Ronaldo a marcat din nou pen-
tru 2-1, iar un minut mai târziu,
Morata ºi-a trecut ºi el numele pe
lista marcatorilor, dupã ce în prea-
labil Ronaldo ºutase în transver-
salã. Tot bara i-a refuzat lui CR7
hattrik-ul, în minutul 83.

Cu aceste douã reuºite, Ronal-
do a ajuns la cota 13 în Ligã, la
trei “lungimi” de urmãtorul clasat,
Zlatan Ibrahimovici (PSG).

Jese, out între 4 ºi 6 luni
Realul a trecut fãrã probleme

de Schalke, însã ºi-a pierdut

unul dintre cei mai buni tineri ju-
cãtori. Accidentat în minutul 2
în urma unui contact cu Kolasi-
nac, verdictul a fost sumbru
pentru Jese Rodriguez. “Fotba-
listul nostru Jese Rodriguez a
fost diagnosticat cu o rupturã

completã a ligamentului încru-
ciºat anterior de la genunchiul
drept ºi va absenta între 4 ºi 6
luni”, a anunþat clubul madrilen
într-un comunicat.

“Nu a avut noroc, nici Real
nu a avut noroc. Am pierdut un

jucãtor de calitate, un jucãtor
care s-a descurcat foarte bine în
acest sezon, uimind pe toatã lu-
mea. Acesta este fotbalul, se în-
tâmplã sã te accidentezi în ca-
rierã. Vom fi alãturi de el, îl vom
susþine ºi aºteptãm revenirea sa
în sezonul viitor”, a declarat teh-
nicianul italian al “galacticilor”,
Carlo Ancelotti.

În afarã de Chelsea ºi Real
Madrid, mai obþinuserã
calificarea în sferturile de
finalã (sãptãmâna trecutã)
Bayern Munchen (1-1, dupã
2-0 cu Arsenal), Atletico
Madrid (4-1, dupã 1-0 cu
Milan), FC Barcelona (2-1,
dupã 2-0 cu Manchester City)
ºi Paris SG (2-1, dupã 4-0 cu
Leverkusen). Ultimele douã
sfert-finaliste s-au decis
asearã, odatã cu disputarea
partidelor Manchester United
– Olympiakos Pireu (în tur
0-2) ºi Borussia Dortmund –
Zenit Sankt Petersburg (în
tur 4-2).
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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

Marţi după-amiază, Gabi Ba-
lint i-a ghidat prima dată pe ju-
cătorii CSU la o şedinţă de pre-
gătire. A convocat tot lotul va-
lid şi chiar pe unul dintre  in-
disponibilii pe te rme n lung,
Răzvan Gorovei, care a asistat
la şedinţa de pre gătire de  pe
margine. Noul tehnician l-a rea-
dus în lot ş i pe re belul Dacian
Varga, care  a intrat spăşit în
programul s tabilit.  La debutul
în familia Ştiinţei, Balint l-a
avut alături şi pe directorul de
imagine al clubului, Gică Cra-
ioveanu, cel care a pariat pe po-
tenţialul fostului său cole g de
la Digisport. Ultimul s tar al
Ştiinţei, fos t golghe ter al Ligii
I la mijlocul anilor 90, a fost
aplaudat la scenă deschisă de
suporte rii prezenţi, când ş i-a
făcut apariţ ia pe terenul „Zol-
tan Crişan”. „Gool, Craiovene,
Gică, Gică,  Gică Craiovene ” s-
a auzit din nou, după 20 de ani,
din rândul fanilor alb-albaştri,
care  i-au ce rut, în glumă, să le
arunce  iar păpuşa alb-albastră,
aşa cum făcea înaintea me ciu-
rilor Ştiinţei. În şort şi o bluză
de trening alb-albastre, cu un

Primul antrenament
cu Balint a avut
un invitat de marcă

Craioveanu a fost
aclamat la revenirea

în tricoul alb-albastru
fizic deloc amprentat de dece-
niul scurs de la retragerea ofi-
cială, Gică s -a alăturat lotului,
f iind î ntâmpinat de  Silviu
Lung. Deşi a recunoscut că nu
rezistă mai mult de  un sfert de
oră ritmului dintr-un meci ofi-
cial, Craioveanu nu şi-a arătat
nici pe departe vârsta impresi-
onând atât prin forma fizică
impe cabilă, cât şi prin atinge-
rile -i inconfundabile. „Mulţu-
mesc mult fanilor care m-au
aplaudat azi şi mi-au scandat
nume le, aproape că am plâns,
a fost ca pe vremuri. Aşa tre-
buie să fim iar, leilor. Toţi uniţi
pentru aceeaşi cauză, comuniu-
ne perfectă nu doar între jucă-
tori,  ci şi între jucători şi su-
porteri. Să ne aşte pte iar mii
de oameni cu flori ridicate dea-
supra capului, în faţa porţilor,
tot drumul de la Slatina până
la Craiova,  când o să venim de
la Bucure’ti după mari victo-
rii.  Să întoarcem spatele celor
care ne dezbină, aşadar şi să ne
regăsim pe noi: cei mai buni
dintre  români,  fraţi până la
moarte” a fost declaraţia sen-
time ntală a lui Craiove anu

după antre namentul de marţi
seara. „Gicanu” a reconfirmat
încre de re a în Gabi Balint:
„Sunt convins că va face trea-
bă, are la dispoziţie tot ce-i tre-
buie  şi el vine cu un entuziasm
enorm”. Ase ară, Gabi Balint a
avut ocazia să vadă atât echi-
pa de seniori, cât şi pe cea din
Liga a IV-a, într-un joc-şcoală
între  ce le  două.  Astăzi,  la
prânz,  se pun în vânzare  bile-
te le pentru meciul cu Minerul
Motru,  de sâmbătă, ora 18. Ti-
chetele se  găsesc la vânzătorii
volanţi din zona Ciupercă şi
Me rcur, dar şi la magazinul
oficial al clubului, de  lângă
English Park , iar pre ţurile
sunt: 5 lei (peluza nord ş i tri-
buna a doua),  10 lei (tribuna
I), 20 de  lei (tribuna 0).

Pase scurte, pase lungi

Al treilea antrenor
al sezonului, Gabi Balint a fost
tot a treia variantă pentru CSU
Craiova. Napoli a primit reject
din partea fanilor, precum Lă-
cătuş acum 10 ani, iar Grigoraş
a cumpănit prea mult la oferta
Craiovei.  „Grig” chiar avea
charisma şi valoarea solicitate
de exigenţii fani olteni, dar s-a
temut de un al doilea eşec con-
secutiv, după experienţa ratată
la CFR. CSU nu este doar o
echipă în formare, ci un club în
formare. Încercând să parcur-
gă cât mai rapid drumul spre
performanţă, conducătorii sunt
tentaţi să schimbe la cea mai
mică adiere de vânt potrivnic.
Stângă a fost înlocuit, deşi echi-
pa era pe primul loc, la egalita-
te cu Vâlcea. Explicaţia oficia-
lă a fost una clasică, „vrem un
şoc la echipă”, deşi motivul pare
a fi altul. Startul din 2014 a fost

Balint, un pariu riscant pentru Craioveanu

dezamăgitor, dar şi seria de
şapte victorii consecutive din tur
nu poate fi uitată aşa uşor. Dacă
tot a fost schimbat Stângă, ban-
ca tehnică trebuia upgradată, iar
Balint nu pare să asigure acest
lucru. El nu va fi susţinut, va fi
doar acceptat, tolerat, în Bănie.

Are statutul jucătorilor străini,
care trebuie să fie mai bun de-
cât cei autohtoni pentru a se
conta pe ei. Dacă nu câştigă,
Craiova preferă să piardă pe
mâna alor săi, decât să suporte
eşecurile unor venetici. Şi Ba-
lint nu este doar un străin, ci îşi

confundă cariera cu Steaua,
nume prohibit în Bănie. Iar Ba-
lint este al doilea fost stelist bă-
gat pe gât craiovenilor, după Lin-
car. Craiova avea deja un Pele,
pe Costică Donose, nu avea ne-
voie de altul. Doar cu un CV
fascinant îi poţi îndupleca pe
olteni să nu-ţi întoarcă spatele
din start, iar fostul atacant nu
are nici pe departe aşa ceva. O
carieră ca tehnician de aproa-
pe 20 de ani fără vreo perfor-
manţă notabilă nu-i de scos în
relief. Balint nu ne-a făcut o
favoare, nici nu a coborât vreo
ştachetă. CSU este un club po-
tent şi chiar din Liga a II-a Cra-
iova face rating şi contează în
CV mai mult decât trei sferturi
din primul eşalon. Balint are şi
câteva argumente pro. În pri-
mul rând are girul lui Craiovea-
nu, idolul aşezat pe frontispiciul
CSU. Gicanu a avut un discurs
decent, completat cu umorul

său veritabil, când ni l-a prezen-
tat pe colegul său de la Digis-
port. L-a recomdat prin „foamea
de rezultate” a acestuia, con-
ştient că nici cariera de antre-
nor şi nici background-ul stelist
nu-l pot avantaja. În al doilea
rând, CSU are nevoie de ima-
gine, de deschidere, iar ca fost
analist tv, Balint asigură o me-
diatizare măcar corectă, dacă
nu favorabilă. Apoi, în ciuda is-
toriei în Ghencea, nu-i neapărat
un simbol roş-albastru şi nici n-
a avut vreodată o atitudine osti-
lă Craiovei, firea domoală, de
ardelean, ajutându-l să facă
agreat. Cu Balint nimeni nu va
avea răbdare la Craiova, el tre-
buie să confirme din start, cel
puţin prin rezultate, dacă nu şi
prin joc. Dacă măcar va înde-
părta grimasele circumspecte
de pe feţele fanilor craioveni,
poate spune că şi-a trecut deja
un trofeu în vitrină.


