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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu, dacă aş face un partid, Popes-
cule, i-aş pune numele CIOLANUL!

eveniment
pag. 4

Primul

cotidian al

Olteniei

Un incendiu de proporţii a
izbucnit în tribuna Sălii Po-

livalente din Craiova, în timpul unui meci de baschet, după ce
mai mulţi suporteri au dat foc unor torţe pe care le introduseseră
ilegal. Jandarmii încearcă să-i evacueze, suporterii devin violenţi,
se iau la bătaie cu forţele de ordine şi incendiază scaunele şi ban-
nerele. Este activată celula de urgenţă, pentru că sala este plină
şi sunt multe victime, pompierii şi echipajele medicale de urgen-
ţă intervenind pentru remedierea situaţiei. Din fericire, a fost
doar un exerciţiu prin care autorităţile au vrut să testeze modul
de reacţie şi de cooperare a forţelor care trebuie să intervină în
asemenea situaţii de urgenţă.

„Foc” la Sala Polivalentă„Foc” la Sala Polivalentă„Foc” la Sala Polivalentă„Foc” la Sala Polivalentă„Foc” la Sala Polivalentă„Foc” la Sala Polivalentă„Foc” la Sala Polivalentă„Foc” la Sala Polivalentă„Foc” la Sala Polivalentă

Veste bună de la meteorologi:
Primăvară lungă
şi frumoasă!

E timpul să trecem la gar-
deroba de primăvară. Me-
teorologii ne as igură că vom
avea parte de o vreme fru-
moasă, cu temperaturi din
ce  în ce  mai mari, care ne
vor face să simţim din plin
că am scăpat de finitiv de
iarnă. Iar, ceea ce es te  ş i
mai important, zilele  însori-
te  nu vor mai fi o excepţie,
ci ceva obişnuit de acum în-
colo pentru că primăvara
şi-a intrat în drepturi.
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ANI: Preºedintele CJ
Satu Mare, Mihai Adrian
ªtef, incompatibil

Agenþia Naþionalã de
Integritate (ANI) a constatat
existenþa stãrii de incompati-
bilitate în cazul lui Mihai
Adrian ªtef, preºedintele
Consiliului Judeþean Satu
Mare în mandatul 2012 - 2016
ºi fost vicepreºedinte al CJ, ca
urmare a deþinerii simultane
de funcþii ºi calitãþi. Potrivit
unui comunicat al ANI trans-
mis ieri Agerpres, în perioada
exercitãrii mandatului de
vicepreºedinte al CJ Satu
Mare (mandatul 2008 —
2012), Mihai Adrian ªtef a
deþinut ºi funcþia de adminis-
trator al SC ªtef & CO SRL
(21 iunie 2008 — 21 aprilie
2009) ºi calitatea de comer-
ciant persoanã fizicã în
cadrul ªtef Mihai Adrian
Persoanã Fizicã Autorizatã
STEF (21 iunie 2008 — 18
iunie 2012). De asemenea, în
perioada exercitãrii mandatu-
lui de preºedinte al CJ Satu
Mare, el a deþinut simultan ºi
calitatea de comerciant
persoanã fizicã (în perioada
18 iunie 2012 — 30 mai
2013). Potrivit legii, persoa-
na faþã de care s-a constatat
starea de incompatibilitate
este decãzutã din dreptul de
a mai exercita o funcþie sau
o demnitate publicã pe o
perioadã de trei ani de la
data eliberãrii, destituirii
sau a încetãrii de drept a
mandatului.

Cei care doresc sã se înscrie anul acesta în-
 programul Rabla o vor putea face la orice dea-
ler dintre cei care vor fi validaþi ºi îºi vor putea
casa vechea maºinã la orice colector autorizat,
numai pentru radierea maºinii trebuind sã mear-
gã la Poliþie în judeþul unde vehiculul este înma-
triculat. Solicitanþii îºi vor alege din lista dealeri-
lor validaþi unul la care se vor înscrie, dupã care
pot merge la oricare dintre colectorii autorizaþi
sã îºi caseze maºina, au declarat pentru Media-
fax reprezentanþii Administraþiei Fondului pen-
tru Mediu (AFM), care gestioneazã programul
Rabla. AFM urmeazã sã deschidã sesiunile de
depunere de dosare pentru validarea dealerilor ºi
colectorilor, iar programul Rabla 2014 va fi lan-
sat dupã 1 aprilie. Distribuþia tichetelor Rabla nu
se va mai face anul acesta pe judeþe, în funcþie
de vechimea parcului auto din fiecare unitate te-
ritorialã, ci în funcþie de cerere, tichetele elec-
tronice urmând sã fie extrase dintr-o bazã de
date naþionalã de dealerii auto validaþi, pe mãsu-
rã ce se înscriu solicitanþii, a declarat ministrul
Mediului, Attila Korodi. Anul trecut, tichetele
Rabla au fost distribuite colectorilor în funcþie
de numãrul autovehiculelor uzate din fiecare ju-
deþ, criteriu dupã care urmau sã fie distribuite ºi
dealerilor auto anul acesta, conform proiectului
Ghidului de finanþare pentru Rabla pus în dezba-
tere publicã în 5 martie. În urma dezbaterii pu-
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blice, s-a hotãrât ca toate tichetele sã fie la dis-
poziþia oricãrui dealer, în funcþie de cerere. Tot-
odatã, spre deosebire de anul trecut, tichetele nu
vor mai fi distribuite în etape, ci vor fi toate dis-
ponibile de la lansarea programului. Anul acesta,
cei care vor dori sã îºi caseze maºina mai veche
de opt ani pentru a beneficia de o reducere de
6.500 de lei la achiziþia unui autoturism nou se
vor pezenta direct la dealerul auto de la care sunt
interesaþi sã cumpere ºi se vor înscrie, urmând
ca apoi sã meargã la un colector pentru casare,
la Poliþie pentru radierea autovehiculului ºi sã
revinã la dealer pentru a încheia contractul de
vânzare – cumpãrare. Cei care vor sã îºi caseze
vechea maºinã, dar nu ºi sã cumpere o maºinã
nouã, pot ceda dreptul de folosire a primei de

casare altcuiva, cu care trebuie sã meargã la
dealer. Astfel, atunci când va fi eliberat tichetul
electronic, acesta va fi pe numele celui care
cumpãrã autoturismul, a mai precizat ministrul
Attila Korodi. Astfel, nemaiexistând fizic tiche-
te, ele nu vor mai putea fi obþinute ºi vândute
de cei care au de casat o maºinã, dar nu vor sã
cumpere o maºinã nouã. În schimb, cei aflaþi
în aceastã situaþie trebuie sã se înþeleagã din
start cu cineva care vrea sã cumpere o maºinã
nouã, cãruia sã îi cedeze reducerea de 6.500
de lei. Ministrul a apreciat cã „specula” cu ti-
chetele Rabla va dispãrea prin noul mod de des-
fãºurare a programului ºi ºi-a exprimat con-
vingerea cã cei interesaþi vor avea acces la pro-
gram. Administraþia Fondului pentru Mediu va
aloca un numãr de 20.000 de tichete, atât pen-
tru persoane fizice, cât ºi pentru persoane juri-
dice. Dupã înscrierea la dealer, solicitantul va
avea la dispoziþie 30 de zile pentru casarea ºi
radierea maºinii vechi ºi pentru achiziþia celei
noi. Dacã nu sunt respectate condiþiile desfã-
ºurãrii programului, tichetul electronic se în-
toarce în baza naþionalã ºi poate fi extras de un
alt comerciant. Pânã la lansarea programului
Rabla, au fost dispuse controale la colectorii
înscriºi în program, care vor fi efectuate, în-
cepând de luni, de reprezentanþii AFM ºi in-
spectorii Gãrzii Naþionale de Mediu.

Ministerul Fondurilor Europene
(MFE) va face mai multe verificãri
pe Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU), în special în zona de
achiziþii, a declarat, ieri, la conferinþa
„Mediafax Talks about European
Funds”, ministrul Eugen Teodorovici.
„Sunt situaþii unde suntem obligaþi sã
acþionãm, pentru cã regulamentul eu-
ropean nu ne lasã sã preluãm la nivel
de buget de stat toate corecþiile fi-
nanciare. Zilele acestea am vorbit la
Bruxelles despre acest lucru ºi vor fi
fãcute foarte multe verificãri pe POS-
DRU, în special pe achiziþii”, a spus
Teodorovici. Acesta a avertizat cã

Teodorovici: Vom face verificãri pe
POSDRU ºi dacã sunt maºini, locuinþe

cumpãrate, tãiem în carne vie
acolo unde vor fi gãsite maºini sau
locuinþe cumpãrate din fonduri euro-
pene se va tãia „în carne vie”. „Dacã
nu vrem sã schimbãm sistemul, nu
putem avea speranþa cã va fi mai bine
în 2014 ºi în anii care urmeazã”, a
justificat ministrul, adãugând cã sunt
foarte multe contracte pe fonduri eu-
ropene „unde un manager de proiect
ia 10.000 de euro pe lunã ºi nu face
absolut nimic, în afarã de a trimite
douã e-mail-uri ºi a scrie o scrisoa-
re”. Tot la conferinþa „Mediafax Talks
about European Funds”, Teodorovici
a anunþat cã România va trimite în
mod oficial sãptãmâna viitoare Acor-
dul de Parteneriat, iar Comisia Euro-
peanã are trei luni la dispoziþie pentru
a-l aproba, perioadã în care se mai
pot face modificãri. „M-am întors ieri
(n.r. - joi) de la Bruxelles ºi discuþiile
pe Acordul de Parteneriat sunt oare-
cum finalizate, în sensul cã cele douã
direcþii principale din cadrul Comisiei,
DG Employment ºi DG Regio, au
spus cã este un document matur ºi
poate fi trimis CE în mod formal. Asta
intenþionãm sã facem, sã trimitem ofi-
cial, sãptãmâna viitoare, acest docu-
ment, dupã ce va fi discutat ºi în
Guvern”, a declarat ministrul.

Vicepremierul Liviu Dragnea, mi-
nistrul Dezvoltãrii Regionale ºi Admi-
nistraþiei Publice, se aflã de joi într-o
vizitã de lucru în China. Dragnea con-
duce o delegaþie care, în perioada 20
— 26 martie, va avea întâlniri la nivel
înalt cu oficiali chinezi pentru a anali-
za stadiul implementãrii acordurilor
semnate în noiembrie anul trecut, în
cadrul vizitei la Bucureºti a premieru-
lui chinez, Li Keqiang. Potrivit
MDRAP, vizita delegaþiei române a
debutat cu o întâlnire, la Hong-Kong,
cu C.Y.Leung, ºeful Executivului
Regiunii Administrative Speciale
(RAS) Hong-Kong. Ieri, la Shenzhen,
erau programate întrevederi cu repre-
zentanþii unor companii din domeniul
comunicaþiilor ºi energiei: ZTE Cor-
poration, Huawei ºi CGN (China
General Nuclear Power Group). În a
doua parte a vizitei, viceprim-minis-
trul Liviu Dragnea va avea o întâlnire
cu viceprim-ministrul Republicii Po-
pulare Chineze, Zhang Gaoli. Princi-
palele domenii pentru care au fost
programate întrevederi sunt sectorul
energetic, transporturile ºi agricultu-
ra. Viceprim-ministrul Liviu Dragnea
conduce Comitetul interministerial
pentru monitorizarea îndeplinirii an-

Vicepremierul Liviu Dragnea,
în vizitã de lucru în China

gajamentelor asumate de România cu
ocazia reuniunii, la Bucureºti, în 26
noiembrie 2013, a ºefilor de Guvern
ai Republicii Populare Chineze ºi sta-
telor Europei Centrale ºi de Est. În
luna noiembrie 2013, Guvernul ro-
mân a primit vizita unei delegaþii con-
duse de premierul Republicii Popula-
re Chineze, Li Keqiang. Vizita a avut
loc în contextul organizãrii la Bucu-
reºti a douã evenimente cu rol im-
portant în cooperarea dintre cele douã
þãri, dar ºi în cooperarea la nivel re-
gional, cu þãrile Uniunii Europene:
Reuniunea ªefilor de Guvern din Chi-
na ºi þãrile din Europa Centralã ºi de
Est ºi Forumul economic ºi comer-
cial China-þãrile ECE. România ºi
China au semnat, la acea datã, 13 acte
de colaborare în diferite domenii, de
la energie nuclearã pânã la exportul
de produse agricole spre China.

Premierul Victor Ponta a salutat, ieri, anunþul
preºedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Bar-
roso, privind semnarea acordurilor de asociere cu
Republica Moldova ºi Georgia nu mai târziu de
luna iunie a acestui an ºi a apreciat cã eforturile
depuse de România în privinþa parcursului euro-
pean al Chiºinãului îºi aratã roadele. „O veste foarte

Ponta despre anunþul privind semnarea acordului de asociere la UE al Republicii Moldova: Eforturile României dau roade
bunã! Preºedintele Comisiei Europene, Jose Ma-
nuel Barroso, a anunþat semnarea acordurilor de
asociere cu Republica Moldova ºi Georgia nu mai
târziu de luna iunie! Toate eforturile depuse de
România pentru a susþine drumul european al
Republicii Moldova dau roade!”, a scris premie-
rul într-o postare pe pagina sa de Facebook. Con-

siliul European a luat, joi, decizia foarte importan-
tã de a semna acordurile de asociere, inclusiv sec-
þiunile de liber schimb, cu Republica Moldova ºi
Georgia nu mai târziu de luna iunie acest an, anti-
cipând astfel datele stabilite, a declarat preºedin-
tele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, pen-
tru presa românã din Bruxelles.
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A fost o discuţie, în cursul zi-
lei de joi, prilejuită de „Ziua Mon-
dială a Apei”, la sediul Adminis-
traţiei Bazinale a Apelor (ABA)
Dolj, în cadrul căreia s-au spus
câteva generalităţi, relativ intere-
sante, dar şi multe banalităţi. Chiar
dacă reprezentantul ministrului
delegat pentru Ape, Păduri şi Pis-
cicultură, Mihai Costache, a trans-
mis un mesaj şi a avut, apoi, o
intervenţie, amatorismul de c ir-
cumstanţă s-a făcut resimţit. „La
nive l global, a început deja să
se  manife ste  o criză acută a
apei din cauza creşterii popu-
laţie i ş i utilizării e xce s ive ,
schimbărilor climatice ş i po-

MIRCEA CANŢĂR

Apa şi agricultura în Dolj!
luării. Pe termen mediu, apa va
deve ni aurul incolor al omeni-
rii, unul dintre bunurile cele
mai de preţ”, a făcut cunoscut
celor  prezenţi consilierul Mihai
Costache. Că evaluările menţiona-
te, altminteri generale ş i defazate,
au fost urmate de alocuţiunea al-
tui „înţelept”, băgat în vorbă,  re-
prezentantul Guvernului în terito-
riu,  Marius Deca,  prilej de a evo-
ca „is torica cotă pe Teslui” de
dată recentă şi „buna gestionare
a situaţiei” a îngăduit doar nedu-
merirea şi, apoi, aţipirea celor pre-
zenţi. Doljul are cursuri de apă şi
debite anuale relativ constante,
dacă ne referim la Dunăre şi aflu-

entul său,  Jiul. Cum la nivel mon-
dial (sursa OCDE) principalul
consumator de apă rămâne agri-
cultura, producţia alimentară ur-
mând să crească, până în 2030,
cu 50% şi să se dubleze până în
2050,  atunci şi acest impact,  bă-
nuim,  trebuia acroşat, Doljul fi-
ind totuşi un judeţ cu potenţial
agricol consacrat. Cuantific area
apei utilizate de agricultură, prin
sistemele de irigaţii, merita evo-
cată pentru că, în lume, concen-
trează 70%.  Pentru un kilogram
de porumb – spun statisticile – se
consumă 454 litri de apă; pentru
un kilogram de grâu – 590 litr i de
apă; pentru un kilogram de soia –

900 de litri de apă, iar  pentru un
kilogram de bumbac  – 5.263 de
litr i de apă. Asimetriile geografi-
ce, inclus iv în privinţa regimului
de precipitaţii, presupun urgenţe
în gestionarea diferită a rezerve-
lor. La suprafeţele pe care le-a iri-
gat,  de pildă, anul trec ut Doljul,
situaţie c are se va repeta şi anul
aces ta, discuţia este... inutilă. Un
alt impact,  alături de irigaţii, îl
cons tituie reziduurile de pesticide
şi elemente nutritive conţinute în
sortimentele de îngrăşăminte chi-
mice, în special nitraţi, care se in-
filtrează în sol, alterând apele sub-
terane. Ac eastă poluare a fost fa-
vorizată în anii 1970-1980, prin

metodele specifice producţiei in-
tensive, acompaniată de utilizarea
îngrăşămintelor de care vorbeam.
Cuantificarea resurselor de apă
este primordială,  dar şi calitatea
aces tora rămâne esenţială. Ce a
înţeles Marius Deca din simbolis-
tica evenimentului la care a parti-
cipat nu merită comentat, dar ori-
cum am aflat că „anul acesta re-
zolvăm zona Drăgoteşti”, după ce
anul trecut s-a refăcut „breşa fă-
cută de Jiu în zona Beharca”. Adi-
că, resurse de apă noi avem, min-
tea ne lipseşte în folosirea raţiona-
lă şi eficientă a acestora. Oricum,
„Ziua Mondială a Apei”, la ABA Jiu,
a avut şi umor involuntar.

Centrul social pentru copiii “Aripi de Lumină”,
al Asociaţiei „Vasiliada”, alături de copiii Centrului
social multifuncţional “Best Life” pentru copiii dez-
avantajaţi social, al Arhiepiscopiei Craiovei, au par-
ticipat, pe 19 martie, la o activitate de pregătire a
unor preparate culinare, la Colegiul Naţional Eco-
nomic “Gheorghe Chiţu”.

 La activitate au luat parte şi elevii Colegiului Eco-
nomic din Craiova, care i-au iniţiat pe micuţii aflaţi în
grija Arhiepiscopiei Craiovei în secretele bucătăriei.
Copilaşii au fost coordonaţi de specialiştii celor două
aşezăminte sociale şi cadre didactice ale unităţii de
învăţământ, care le-au explicat copiilor cum se pre-
gătesc pizza şi cornuleţele.

“Activitatea desfăşurată a facilitat crearea unor prie-
tenii de durată prin realizarea unor acţiuni comune, pre-
cum şi dezvoltarea abilităţilor sociale şi de comunicare,
de dezvoltare personală. Au pregătit cornuleţe şi pizza,
munca fiind presărată cu note de umor, optimism, buna
dispoziţie. Între etapele de pregătire şi servire a produse-
lor, copiii împreună cu noii prieteni s-au destins şi rela-
xat prin jocuri cu mingea, jocuri de mişcare. Liceenii au
uitat pentru o perioadă de timp de vârstă, redevenind

copii şi lăsându-se purtaţi pe tărâmul copilăriei şi al jocu-
lui. Activitatea s-a încheiat într-o atmosferă plină de bu-
curie şi recunoştinţă, realizându-se schimb de impresii
şi promisiuni că se vor întâlni pentru a putea repeta această
experienţă frumoasă”, a precizat Renata Bănescu, psi-
hopedagog în cadrul Centrului “Aripi de Lumină”.

Reprezentanţii Centrului social “Best Life” spun că
acţiunea de ieri a fost extrem de folositoare copiilor
care provin din familii dezavantajate social. “Printre
efectele psihosociale ale  activităţii amintim dezvolta-
rea relaţiilor interpersonale, prin facilitarea comuni-
cării, a colaborării pe o sarcină de lucru dată, care a
implicat descoperirea, cunoaşterea şi afirmarea pro-
priilor talente în bucătărie. De asemenea, activitatea a
vizat creşterea gradului de sociabilitate, a încrederii
în sine şi în ceilalţi”, a declarat Adelina Dima, psiho-
log în cadrul Centrului social “Best Life”.

Copiii au fost entuziasmaţi că au reuşit să devină bu-
cătari, pentru câteva ore. “Activitatea a venit ca o rela-
xare, la finalul programului de realizare a temelor. Sun-
tem fericiţi pentru că suntem implicaţi în astfel de pro-
grame recreativ – educaţionale”, a mărturisit Antonia,
una dintre fetiţele beneficiare ale Centrului “Best Life”.

ALINA DRĂGHICI

Copiii Centrelor sociale „Aripi de Lumină” şi „Best Life”, bucătari pentru o zi

Soarele frumos din ultimele zile
nu este întâmplător şi nici un fe-
nomen rar. Meteorologii spun că
loc uitorii din Craiova pot să fie
convinşi că au păşit deja în primă-
vară, urmând să ne aşteptăm de
acum încolo la temperaturi din ce
în ce mai ridicate. „Avem de-a face
cu o primăvară timpurie, care sur-
vine după o iarnă caldă. Nici nu
poate fi altfel pentru că ne apro-
piem cu paşi repezi de aprilie, care
este a doua lună a primăverii ş i
resimţită ca una foarte călduroa-

Veste bună de la meteorologi:

Primăvară lungă şi frumoasă!
E timpul să trecem la garde-

roba de primăvară. Meteorolo-
gii ne asigură că vom avea parte
de o vreme frumoasă, cu tem-
peraturi din ce în ce mai mari,
care ne vor face să simţim din
plin că am scăpat definitiv de
iarnă. Iar, ceea ce este şi mai
important, zilele însorite nu vor
mai fi o excepţie, ci ceva obiş-
nuit de acum încolo pentru că
primăvara şi-a intrat în drepturi.

să”, susţine Ion Mărinică, meteo-
rolog în cadrul Centrului Meteo-
rologic Regional Oltenia. „În tra-
diţia populară se spune că luna apri-
lie este luna de foc a primăverii
deoarece se resimte trecerea mare
de la temperaturi mici la tempera-
turi mari. În această lună, toată ve-
getaţia explodează şi putem spune
că primăvara s-a instalat”, a mai
spus acesta.
Aprilie, luna de foc a primăverii

Conform specialiştilor, saltul de
temperatură de la luna martie la luna
aprilie, pentru Oltenia, este de 6,1
grade Celsius. Diferenţa, fiind cea
mai mare din timpul anului, va fi
resimţită din plin în această perioa-
dă. „Vremea va fi caldă, dar va fi
resimţită ca foarte caldă pentru că
vine după o lună mai rece”, a preci-
zat meteorologul Ion Mărinică. Po-
trivit acestuia, în următoarele patru
zile, până pe data de 26 martie, vre-
mea se încălzeşte treptat. Tempe-
raturile maxime din timpul zilelor vor

fi cuprinse între 14 şi 22, chiar 23
de grade Celsius. Cele mai scăzute
temperaturi vin în cursul nopţilor,
când termometrele vor arăta între
2 şi 9 grade Celsius. Meteorologii
spun însă că nu vor mai cade pre-
cipitaţii în această perioadă, cerul
fiind variabil.
Am scăpat de frig şi ploi

Există însă şi câteva zile, puţine
însă, mai friguroase. Acestea vor
veni spre sfârşitul lui martie, când
meteorologii anunţă o schimbare a
vremii în zilele de 26, 27 şi 28.
„Această perioadă este o excepţie.
Sunt câteva zile mai puţin c alde
pentru Oltenia şi cu probleme pen-
tru regiunile montane. Cerul va fi
temporar noros, iar local vor că-
dea precipitaţii sub formă de ploa-
ie. La munte sunt aşteptate chiar
precipitaţii sub formă de lapoviţă
şi ninsoare”, a precizat Ion Mări-
nică. În aceste zile, maximele vor
fi cuprinse între 7 şi 12 grade Cel-
sius, iar minimele între 0 şi 5 gra-
de Celsius. Începând din 29 mar-
tie, vremea se încălzeşte însă iar.
Temperaturile urcă la 10 şi chiar
15 grade Celsius. Începând cu zi-
lele de 30 şi 31 martie, temperatu-
rile vor fi numai călduroase.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În prezenþa preºedintelui Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, ºi
a prefectului de Dolj, Marius Deca,
la Sala Polivalentã din Craiova s-a
desfãºurat, ieri, un exerciþiu de am-
ploare, în care au fost implicate forþe
din cadrul ISU Dolj, Jandarmeriei,

Un incendiu de proporþii a izbucnit
în tribuna Sãlii Polivalente din Craio-
va, în timpul unui meci de baschet, dupã
ce, mai mulþi suporteri au dat foc unor
torþe pe care le introduseserã ilegal.
Jandarmii încearcã sã-i evacueze, su-
porterii devin violenþi, se iau la bãtaie
cu forþele de ordine ºi incendiazã scau-
nele ºi bannerele. Este activatã celula

de urgenþã, pentru cã sala este plinã
ºi sunt multe victime, pompierii ºi echi-
pajele medicale de urgenþã intervenind
pentru remedierea situaþiei. Din feri-
cire, a fost doar un exerciþiu prin care
autoritãþile au vrut sã testeze modul
de reacþie ºi de cooperare a forþelor
care trebuie sã intervinã în asemenea
situaþii de urgenþã.

Judecãtoria Craiova a finalizat
procesul lui Alexandru Cosmin Pîr-
vu zis „Coco” ºi a celorlalþi opt
membri ai grupãrii sale acuzaþi de tra-
fic de droguri de risc, sentinþa fiind
pronunþatã joi searã. Conform repre-
zentanþilor instanþei, Cosmin Pîrvu a
fost condamnat la o pedeapsã de 1
an ºi 8 luni de închisoa-
re cu executare, Mãdã-
lin Curteanu ºi Dumitru
Radu, au primit fiecare
o pedeapsã de 2 ani în-
chisoare cu executare,
întrucât sunt recidi-
viºti, având fiecare câte
o pedeapsã cu suspen-
dare primitã anterior, iar
ceilalþi ºase inculpaþi
au fost condamnaþi la
câte 1 an ºi 4 luni de în-
chisoare cu suspenda-
re pe durata unui ter-
men de încercare de 4
ani. Fiecare dintre incul-
paþi are de achitat câte
1.500 de lei cheltuieli
judiciare, iar sentinþa
poate fi atacatã cu apel.

În zilele de 20 ºi 21 martie a.c.
s-a desfãºurat la Craiova întâlni-
rea reprezentanþilor Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM)
cu preºedinþii secþiilor civile de
la nivelul Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie ºi preºedinþii secþiilor
civile de la nivelul curþilor de
apel. Conferinþa a avut ca
tematicã interpretarea unor
noþiuni ºi aspecte de practicã
neunitarã ivite ca urmare a
aplicãrii Codului de Procedurã
Civilã.

La eveniment au participat, ca
reprezentanþi ai Consiliului
Superior al Magistraturii,
judecãtor Adrian Bordea,
preºedintele acestei instituþii,

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au pronunþat, joi seara,
sentinþa în dosarul în care Cosmin Alexandru Pîrvu zis  „Coco”,
fiul defunctului Mihai Pîrvu, poreclit Caiac, a fost judecat pen-
tru trafic de droguri de risc împreunã cu alþi opt craioveni.
„Coco” ºi alþi doi complici au primit pedepse cu executare, în
timp ce restul membrilor grupãrii au fost condamnaþi la în-
chisoare cu suspendare. Hotãrârea Judecãtoriei Craiova nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel.

Reamintim cã, pe 3 iulie
2012, poliþiºtii BCCO Craio-
va ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova,
cu sprijinul poliþiºtilor din
cadrul IPJ Dolj, Serviciului
de Operaþiuni Speciale
(SOS) Dolj ºi SRI Dolj i-au

prins în flagrant pe cinci dintre mem-
brii grupului infracþional organizat
coordonat de „Coco”, dupã ce au ri-
dicat un colet ce conþinea 700 de gra-
me de substanþe etnobotanice pe
care tocmai le primiserã din Bucureºti.
Dupã prinderea acestora, atât la lo-
cuinþele lor, cât ºi la alte cinci locaþii,

aparþinând altor membri ai grupãrii s-
au fãcut percheziþii, în total fiind gã-
site ºi ridicate în jur de 1.200 grame
de substanþe etnobotanice ºi peste
250 de þigarete. Nouã persoane au
fost reþinute la momentul respectiv.
Este vorba despre Andrei Dincã (18
ani), Dragoº Dorobanþu zis „Pif” (24
de ani), Radu Mîrºan, zis „Duki” (23
de ani), Cristian Dumitru zis „Dina-
mo” (22 de ani), ªtefãniþã Marta zis
„Oaie” (20 de ani), Mãdãlin Curtea-
nu zis „Hazard” (25 de ani), Alexan-
dru Cosmin Pîrvu zis „Coco” (24 de
ani), Ionuþ Cioroianu (20 de ani) ºi
Adrian Caitanovici (21 de ani), care

au ajuns în arest. Anche-
tatorii au stabilit faptul cã,
în perioada 2010-2012,
membrii grupului infracþi-
onal organizat au comer-
cializat substanþe sus-
ceptibile de a avea efecte
psihoactive pe raza Cra-
iovei, obþinând venituri
ilicite de sute de mii de
euro. Pe 16 noiembrie
2012 se înregistra la Ju-
decãtoria Craiova dosarul
prin care cei nouã craio-
veni erau trimiºi în liber-
tate, în aceeaºi lunã fiind
ºi eliberaþi din arest. Pe-
rioada petrecutã în stare
de aret preventiv se sca-
de din pedeapsa primitã
în cazul fiecãrui inculpat.

Poliþiei ºi Serviciului de Ambulanþã,
pentru testarea modului de reacþie
într-o situaþie de crizã. Iar “criza” a
fost generatã de un incendiu puter-
nic izbucnit în timpul unui meci de
baschet. Dupã începerea partidei, fa-
nii echipei adverse introduc în sala

de sport materiale pirotehnice ºi ob-
iecte contondente, provocând alter-
caþii violente cu forþele de ordine.

Comandantul acþiunii din cadrul
Grupãrii de Jandarmi Mobile Craio-
va dispune evacuarea galeriilor, mo-
ment în care un grup de suporteri dau
foc bennerelor ºi scaunelor. La nive-
lul obiectivului este activatã celula
de urgenþã, evenimentul este anun-
þat prin 112 ºi tot personalul ISU Dolj
intervine în sprijinul forþelor de ordi-
ne pentru evacuarea spectatorilor,
precum ºi pentru localizarea ºi lichi-
darea incendiului. Din cauza numã-
rului mare de victime, comandantul
ISU Dolj propune prefectului  acti-
varea planului roºu. Se constituie
punctul medical avansat pentru acor-
darea primului ajutor, asistenþã me-
dicalã avansatã ºi triajul victimelor,
fiind solicitate la faþa locului ºi auto-
specialele de transport victime mul-

tiple ºi terapie mobilã. O persoanã
cu dezabilitãþi este blocatã în lift ºi
se intervine cu echipaj de descarce-
rare pentru deblocare. Ca ºi cum n-ar
fi fost suficient, un “ultraº” s-a urcat
pe un stâlp al nocturnei stadionului
Ion Oblemenco protestând ºi ame-
ninþând cã îºi dã foc. Un negociator
de la IJJ Dolj ºi un echipaj de salvare
de la înãlþime de la Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
Judeþului Dolj intervin ºi îl conving
pe tânãr sã coboare.

Toatã lumea a ºtiut ce are de fã-
cut, exerciþiul a fost un succes, dupã
cum au declarat reprezentanþii auto-
ritãþilor judeþene, iar scopul a fost

verificarea capacitãþii operaþionale a
ISU Dolj ºi a structurilor cu care se
coopereazã în gestionarea situaþiilor
de urgenþã. E drept cã, într-o situaþie
realã, panica ar fi realã ºi ar îngreuna
toate activitãþile.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a apreciat, la fi-
nalul exerciþiului, cã ofiþerii ºi subo-
fiþerii Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) „Oltenia” sunt pre-
gãtiþi sã intervinã în timp real la ca-
zuri complexe, în acest sens cadrele
operative ale ISU beneficiind ºi de
echipamente performante de opera-
re, achiziþionate prin proiecte deru-
late de CJ cu fonduri europene.

Aspecte de practicã
neunitarã civilã

dezbãtute la Craiova
judecãtor Horaþiu Dumbravã,
judecãtor Norel Popescu ºi
judecãtor Mona-Lisa Neagoe,
membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii, vicepreºedintele
Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, judecãtor Iulia Cristina
Tarcea, preºedintele Secþiei I
Civilã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, judecãtor Lavinia
Curelea, preºedintele Secþiei
Contencios Administrativ ºi
Fiscal a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, judecãtor Ionel Barbã,
preºedintele Institutului Naþional
al Magistraturii, judecãtor
Octavia Spineanu Matei, precum
ºi preºedinþii secþiilor civile de la
nivelul curþilor de apel din þarã.
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Victoriile, cele reale, atestate ºi verifi-
cabile în timpul extins al Istoriei, iar nu în
conjecturile imediate ale evenimentelor, nu
sunt totdeauna ºi ale învingãtorilor. Chiar
dacã, aºa cum s-a tot repetat de-a lungul
vremii, ei, învingãtorii, sunt cei ce-i scriu
paginile. Pagini care, mai devreme ori mai
târziu, sunt fatalmente revizitate, revizui-
te ºi nu o datã rescrise într-o semanticã
de-a dreptul contrarã. Exemplele nu doar
cã nu lipsesc, dar abundã, subsumate unei
dialectici uzurpatoare de triumfalismele
momentane. De la conflictele tribale din
negura vremurilor, trecând prin aventurile
lui Alexandru Cel Mare, prin grandorile Im-
periului Roman ºi epopeea mirifico-tragi-
cã a lui Napoleon, ca sã nu mai vorbim de
cele douã conflagraþii mondiale ce-au mar-
cat secolul XX, aserþiunea mai sus antici-
patã capãtã valoarea unei axiome.

Ca ºi cum aceastã realitate binomicã ar
reflecta, la o scarã a acþiunii sociale ºi po-
litice, pe cea dilematicã în ordine moralã
reprezentatã dintre bine ºi rãu. Cãci, sus-
trase unui destin uman dat ca implacabil,

Învinºi vs învingãtori:Învinºi vs învingãtori:Învinºi vs învingãtori:Învinºi vs învingãtori:Învinºi vs învingãtori:
un binom dilematicun binom dilematicun binom dilematicun binom dilematicun binom dilematic

confruntarea dintre bine ºi rãu pare a an-
gaja mãsura unui fel de pariu în care sub-
iectivismul ºi partizanatul îi anuleazã ori-
ce pretenþie de imuabilitate. Când nu exis-
tã, sugera Umberto Eco într-o carte rela-
tiv recentã a sa, duºmanul trebuie inven-
tat. Ori reinventat. ªi asta e o formã de a
te sustrage incapacitãþii de a-þi rezolva,
singur, provocãrile cu care te confrunþi.

Politica – de ieri ºi de astãzi, în fapt din-
totdeauna – este terenul cel mai propice ºi,
ca atare, cel mai vizibil al acestei realitãþi
cu gust de parabolã. Ultimele desfãºurãri
pe scena geopoliticã sunt mai mult decât
ilustrative: sunt emblematice. Niciuna din
profeþiile, ºocante ºi deopotrivã, scanda-
loase, avansate în ultimii cincizeci de ani,
nu s-au confirmat: dimpotrivã, supuse unei
analize pe cât posibil neutre, ele s-au dizol-
vat în contrariul lor. Un exemplu ar fi pro-
feþia „sfârºitului istoriei”, dar ºi al „ideolo-
giilor”, subsumate ºi cu ceea ce unii au
cutezat, nu mai puþin polemic ºi scanda-
los, sã numeascã „sfârºitul” ori chiar
„moartea omului”: nu ca entitate individua-

lã, ci ca Subiect al Istoriei. Idei înscrise în
paradigma unui nihilism care, decretat de
Nietzsche prin acea „moarte a lui Dumne-
zeu”, a sfârºit, cum gândesc nu puþin exe-
geþi ai sãi de pe poziþii mai degrabã marxis-
te, prin a-ºi asocia spectrul unei pulverizãri
a societãþii umane în ansamblul ei, decupa-
te de la idealuri considerate pânã mai ieri
perene. Trãim într-o istorie fãrã timp, sub
impedanþa unei tehnici metamorfozate, prin
alchimii ale unor ideologii racordate la sin-
dromul Forþei, al Profitului ºi, deci, al Ba-
nului, toate devenite din mijloace, scopuri.
Spectrul Puterii, fãrã vreo determinare a
vechilor umanisme, e simptom ºi morb, e
maladie ºi gust provocator, eludând orice
consecinþã, ignorând orice context, afiºând,
în chip de fatalitate, o aiuritoare poftã per-
turbatoare, iconoclastã, asociindu-ºi vechi
ºi considerate defuncte orgolii: naþionalis-
te, ori chiar rechemând adormite pofte im-
perialiste.

De o parte, un Occident, autoinvestit cu
toate atributele Binelui, disputat între SUA
ca „jandarm unic” asociindu-ºi întreaga

simbolisticã a lui Fãt-Frumos ºi UE, victi-
mã impardonabilã a unor tendinþe ºi elanuri
centrifuge, de cealaltã, Rusia putinistã, re-
suscitatã de visul  nu mai puþin morbid al
„celuilalt jandarm” al lumii. ªi, desigur,
China, India, Brazilia, Africa de Sud ºi Ar-
gentina, pe un culoar de o „a treia cale”.

Inventarea duºmanului devine, astfel, de
aceeaºi speþã cu raportul, într-un conti-
nuu proces interºanjabil, dintre învingã-
tor ºi învins: cel cãzut azi se va ridica,
rãzbunãtor ºi asupritor mâine, fãcând astfel
istoria repetabilã ºi schimbând, astfel, cu
aceeaºi maleficã râvnã, sensul care con-
ferã tragediei un scandalos statut al mer-
sului Istoriei. Nimic nou sub soare, se va
spune. Cazul Ucrainei, ca biet pion uitat
(sau fãcut… uitat!) pe o tablã de ºah în
care piesele par mãsluite ºi mutãrile doar
în aparenþã supuse unei logici comun îm-
pãrtãºite, e un simptom, un sindrom, abia
disimulând niºte mize ºtiute ºi asumate în
laboratoarele mai mult ori mai puþin mis-
terioase ale unor tranzacþioniºti ai desti-
nelor noastre.

Campania se va desfãºura pânã
pe data de 10 aprilie a.c., în con-
textul Zilei Mondiale de Luptã Îm-
potriva Tuberculozei. Conform da-
telor Organizaþiei Mondiale a Sã-
nãtãþii, în fiecare an nouã milioane
de oameni se îmbolnãvesc de tu-
berculozã. Nu mai puþin 1,3 mili-
oane de pacienþi mor din cauza

Medicii din cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
au depistat, în ultima sãptãmânã, încã douã cazuri de
gripã AH3 confirmate ºi prin examen de laborator la
Institutul „Cantacuzino” din Bucureºti.

În plus, în judeþul Dolj s-au înregistrat 1.171 de
cazuri de infecþii acute ale cãilor respiratorii superioa-
re ºi 847 de cazuri de pneumopatii acute, o parte din
pacienþi având nevoie chiar de internare în spital pen-
tru a primi tratament de specialitate. Numãrul total al
cazurilor de viroze respiratorii înregistrat în aceastã
sãptãmânã (2.018) este  mai crescut faþã de valoarea
înregistratã în sãptãmâna anterioarã (2.006 cazuri).

Deoarece morbiditatea înregistratã se aflã în interva-
lul aºteptat, dar existã dovada circulaþiei de virusuri
gripale în populaþie, reprezentanþii Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj au caracterizat sãptãmâna prin acti-
vitate gripalã sporadicã.

Pentru a preveni îmbolnãvirile, medicii recomandã
spãlarea frecventã a mâinilor, cu apã ºi sãpun, în spe-
cial în situaþii de participare la activitãþi publice. În
caz de strãnut, este recomandatã folosirea batistelor,
din hârtie, de unicã folosinþã care previn rãspândirea
picãturilor potenþial infectate în mediul ambiant.

RADU ILICEANU

Având în vedere numãrul mare de ca-
zuri înregistrate în România, Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj împreunã cu mai

multe spitale ºi dispensare TBC din ju-
deþ, dar ºi alte instituþii vor demara, luni,
o campanie împotriva tuberculozei.

acestei afecþiuni. În plus, de trei
milioane de persoane bolnave de
TBC sau contacþi ai bolnavilor de
tuberculozã nu primesc îngrijirile
medicale necesare.

Aproape o mie de bolnavi în Dolj
În judeþul Dolj, la sfârºitul anului

2013, se aflau în evidenþã 987 de
bolnavi din care
647 cazuri noi.
54 de persoane
au murit din ca-
uza acestei boli.

R o m â n i a
ocupã, de altfel,
locul cinci în
Europa ca va-
loare a inciden-
þei tuberculozei,
fiind de 2,5 ori
mai mare decât
media europea-
nã ºi de 6,7 ori
decât Uniunea

Europeanã. De altfel, rãmânem þara
din UE cu cele mai multe cazuri
de tuberculozã: peste 34.000 (în
2013), dintre care 1.500 cazuri de
tuberculozã multidrog-rezistentã.
Aproximativ 1.200 bolnavi mor în
fiecare an.

Tuberculoza se regãseºte, la ni-
vel global, printre primele trei ca-
zuri de deces la femeile cu vârste
între 15 ºi 44 de ani. În anul 2012,
aproximativ 530.000 copii au fost
diagnosticaþi cu TB, iar 74.000 de
copii au murit având drept cauzã
tuberculoza.

DSP Dolj va derula aceastã cam-
panie împreunã cu reþeaua de lup-
tã antituberculoasã din judeþ ce in-
clude Spitalul Clinic de boli infec-
þioase ºi Pneumoftiziologie „Victor
Babeº” din Craiova, Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna, Dis-
pensarele Tbc din judeþ Craiova,
Bãileºti, Calafat, Dãbuleni, Filiaºi,
Segarcea. Alãturi de DSP vor fi ºi

primãriile din judeþ prin reþeaua de
medicinã ºcolarã ºi asistenþii co-
munitari, Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean, cabinetele de medicina de
familie, Ordinul Asistenþilor Medi-
cali ºi Moaºelor Dolj ºi Crucea
Roºie Dolj.

Multidrog rezistenþa,
o problemã tot mai mare

Potrivit Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii, o jumãtate de milion de
persoane au fost infectate cu tul-
pini periculoase de tuberculozã
(TBC) în 2012, însã mai puþin de
una din patru dintre aceste persoa-
ne au fost diagnosticate corect cu
aceastã boalã, restul riscând sã
moarã din cauza medicamentelor

greºit administrate sau lipsei unui
tratament.

Cele mai recente date oferite de
OMS aratã cã o treime din cele
aproximativ 9 milioane de persoa-
ne infectate cu o anumitã formã
de TBC în fiecare an nu primesc
tratamentul adecvat. Aceastã situa-
þie a condus la o rezistenþã la me-
dicamente la nivel mondial într-un
ritm alarmant ºi a dat naºtere la
tulpini incurabile ale acestei infec-
þii bacteriene – cunoscute sub de-
numirea de tuberculozã multidrog-
rezistentã (TB-MDR) – care nu pot
fi tratate cu medicamentele care se
administreazã în mod obiºnuit în
cazul acestei boli.

RADU ILICEANU
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Lt.col. Oliver Anghel, res-
ponsabil Relaþii Publice a preci-
zat într-un comunicat de presã
cã prima temã de discuþie a fost
evaluarea mãsurilor de securita-
te din regiune, menþinerea aces-
tora ºi chiar sporirea lor pentru
aceastã perioadã, guvernatorul
de district solicitând forþelor ro-
mâneºti sã menþinã în continua-

Locþiitorul comandantului Batalionului 20
Infanterie “Scorpionii Negri”, locotenent co-
lonelul Florin Coman, a rãspuns invitaþiei gu-
vernatorului districtului,  Abdul Khaliq Ayubi,
de a participa marþi 18 martie la Shura de
securitate din localitatea Shar-E Shafa, capi-
tala districtului Tarnak Wa Jaldak, aflatã în

provincia Zabul, Afganistan. Aceastã întreve-
dere s-a desfãºurat în contextul întãririi mã-
surilor de securitate din district în vederea
sãrbãtoririi noului an afgan ce va începe în
data de 21 martie a.c., noul an (NOWRUZ)
sãrbãtorindu-se în Afganistan dupã calenda-
rul pashtun.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

re aceeaºi prezenþã pe autostra-
da A1, pentru a descuraja acþiu-
nile foþelor insurgente ºi pentru
a crea un climat stabil pentru
acest eveniment important din
viaþa populaþiei locale din sudul
Afganistanului. Solicitãrile ofi-
cialului afgan vin în contextul or-
ganizãrii festivitãþilor cu ocazia
noului an, eveniment la care vor

participa oficiali ai Guvernului
Republicii Islamice a Afganista-
nului din provincie, elderii (bã-
trânii) din regiune, reprezentan-
þii forþelor de securitate naþionale
afgane, poliþia ºi armata afganã,
precum ºi populaþia localã din
zonã.

5 aprilie, organizarea
procesului
electoral

Al doilea subiect pe agenda
discuþiilor a fost organizarea pro-
cesului electoral ce se va desfã-
ºura în data de 5 aprilie 2014 în
condiþii de maximã securitate,
astfel încât sã participe cât mai
mulþi localnici ºi sã îºi exercite

dreptul la vot. „În cadrul întâl-
nirii de la sediul guvernatorului,
echipa CIMIC condusã de cãpi-
tanul Cristian Chirilã, a prezen-
tat guvernatorului proiectele vii-
toare de cooperare civil-militar
ce vor fi dezvoltate de Scorpio-
nii Negri în districtul pe care
acesta îl conduce. Urmãtorul
proiect va fi dezvoltat în locali-
tatea Shar-E Shafa la cele douã
ºcoli, atât la ºcoala de fete, cât
ºi la ºcoala de bãieþi”, a mai
consemnat lt. col. Oliver An-
ghel, în corespondenþa specia-

lã din Afganistan. La cele douã
ºcoli, militarii români vor oferi
rechizite ºcolare constând în
ghiozdane, caiete, ustensile de
scris etc., pentru cei aproxima-
tiv 500 de copii care frecven-
teazã cursurile. De asemenea,
guvernatorul districtului, a pre-
cizat cã va intermedia întâlni-
rea cu profesorii celor douã
ºcoli, precum ºi cu ºeful comi-
siei pentru educaþie din district
pentru identificarea probleme-
lor ce pot fi soluþionate în be-
neficiul elevilor afgani.

Lt. Col. Oliver Anghel: «Reprezentantul guvernului afgan, Abdul
Khaliq Ayubi, a mulþumit militarilor români în numele poporului afgan
pentru modul cum forþele româneºti din cadrul Batalionului 20 Infan-
terie “Scorpionii Negri” îºi desfãºoarã misiunile în regiune, pentru
felul cum aceºtia coopereazã cu forþele de securitate naþionale afga-
ne, armata afganã ºi poliþia naþionalã afganã. Acest aspect este resim-
þit de populaþia afganã prin reducerea acþiunilor insurgente care le
pun viaþa în pericol, acest lucru ducând la desfãºurarea unei vieþi
cotidiene normale într-o societate liberã ºi democratã».

Clienþii retail ai Bãn-
cii Comerciale Româ-
ne (BCR) au efectuat,
pe parcursul anului
2013, tranzacþii în va-
loare de  peste 27 mi-
liarde lei prin interme-
diul serviciului Click ºi
Alo 24 Banking (inter-
net ºi telefon). Cele 27
miliarde de lei tranzac-
þionati prin Click ºi Alo
24 Banking BCR au
fost efectuate în apro-
ximativ 7 milioane de
transferuri, din care
peste 96% dintre
acestea reprezintã
transferuri intra ºi inter bancare ºi
schimburi valutare. „Noutãþile ºi
dezvoltãrile lansate de BCR pe par-
cursul anului 2013 pe serviciul
Click ºi Alo 24 Banking s-au vazut
ºi în creºterea gradului de adopþie

Microintreprinderile ruleazã circa 76% din sumele

tranzacþionate prin Click ºi Alo 24 Banking

ºi folosire a serviciului în rândul
clienþilor bãncii. Astfel, anul 2013
a însemnat o creºtere de circa 15%
a activãrii serviciului Click ºi Alo
24 Banking în rândul clienþilor per-
soane fizice ºi de 21% a accesãrii

serviciului de cãtre
clienþii persoane fizi-
ce autorizate (PFA)”,
a declarat Marian
Ignat, Director Exe-
cutiv al Directiei Ma-
nagementul Canale-
lor Retail în cadrul
BCR.

Segmentul PFA,
campion
la tranzacþii

Segmentul PFA a
înregistrat, în anului
2013, cele mai mari
creºteri de tranzac-

þii, atât din punct de vedere al nu-
mãrului de tranzacþii efectuate
(peste 23%), cât ºi al valorilor
tranzacþionate (peste 26%). Prin
Click ºi Alo 24 Banking, clienþii
sunt încurajaþi sã tranzacþioneze
prin noua modalitate de autentifi-
care simplificatã, prin nume de uti-
lizator ºi parolã, pusã la dispoziþia
tuturor clienþilor Micro ºi PFA în-
cepând cu luna aprilie a anului tre-
cut. Clienþii din categoria Micro-
intreprinderi ruleazã circa 76%
(adica 21 miliarde de lei) din su-
mele tranzacþionate prin Click ºi
Alo 24 Banking BCR. Totodatã,
se înregistreazã o creºtere a nu-
mãrului ºi volumelor de tranzac-
þiilor efectuate, cele mai mari
creºteri înregistrandu-se pe numã-
rul tranzacþiilor inter ºi intra ban-
care, schimburi valutare, precum
ºi pe operaþiunile de tip Direct De-
bit ºi Standing Order.

Producãtorul de transformatoa-
re Electroputere SA Craiova (EPT)
a publicat recent rezultatele finan-
ciare preliminare pe anul 2013.
Potrivit acestora, cifra de afaceri
a companiei a scãzut de la 28,4
milioane de euro (2012) la 21,7
milioane de euro (2013). Creanþe-
le comerciale ale societãþii au scã-
zut pe parcursul anului trecut de
la 20,2 milioane de euro la 16,5
milioane de euro, în timp ce avan-
surile încasate în contul comenzi-
lor au crescut de la 500.000 de
euro la ºase milioane de euro. Da-
toriile totale ale societãþii au cres-
cut de la 147,7 milioane de lei (32,8
milioane de euro) la 186,7 milioa-

ne de lei (41,4 milioane de euro).
Pierderea netã a crescut ºi ea de la
53,5 milioane de lei (11,8 milioane
de euro) la 59,1 milioane de lei
(13,1 milioane de euro). Electro-
putere SA este listatã la Bursa de
Valori Bucureºti (BVB) ºi tranzac-
þionatã din decembrie 1998. Potri-
vit rezultatelor pe 2012, societatea
înregistra o pierdere cumulatã de
1,06 miliarde de lei (235,6 milioa-
ne de euro). Rezultatele pe 2013
indicã o ajustare de capital social
la 985,9 milioane de lei (219 mili-
oane de euro). Capitalul social sub-
scris ºi vãrsat al societãþii (con-
form ONRC) este de 33,7 milioa-
ne de lei (7,5 milioane de euro).
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Expoziţia de sc enografie
„Lumi şi Eroi / Worlds and He-
roes” este organizată de Festivalul
Internaţional al Teatrelor pentru
Copii şi Otvoreni Univerzitet din
Subotic a, împreună cu Muzeul
Teatrului Vojevodinei din Novi Sad,
cu Academia Comisiei Europene de
Păpuşi şi Mini Teater Ljubljana –
Slovenia, şi a fost prezentată pri-

ma dată în luna mai 2013, cu oca-
zia celei de-a 20-a aniversări a Fes-
tivalului Internaţional al Teatrelor
pentru Copii, din Subotica.
O expoziţie ce „înglobează
istoria teatrului de păpuşi
din Serbia”

«Este o expoziţie foarte fru-
moasă, adusă pentru prima dată în
România. Craiovenii de toate vâr-
stele pot să vadă, aşa cum poate
n-au făcut-o niciodată, „pe viu”,
ce înseamnă lumi şi eroi. Fiecare
poate să se regăsească în păpuşile
de aici, care, ca şi costumele ş i
obiectele de scenografie, sunt mi-

Descoperiţi lumea şi eroii
teatrului de păpuşi din Serbia!

Expoziţie de scenografie la „Colibri”, între 20 şi 30 martie

O spectaculoasă expoziţie de scenografie din
Serbia s-a deschis la Teatrul pentru Copii şi Ti-
neret „Colibri” (Calea Bucureşti nr. 56), aducând
în faţa publicului o lume de eroi de poveste crea-
tă în Serbia de importanţi artişti – regizori, sce-
nografi, sculptori de păpuşi şi nu numai.

Vernisajul a avut loc joi, 20 martie, chiar de
Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Ti-
neret, celebrată sub egida ASSITEJ (Asociaţia
Internaţională a Teatrelor pentru Copii şi Tine-
ret), şi i-a adus la Craiova pe Slobodan Markovic
– directorul Festivalului Internaţional al Teatre-
lor pentru Copii din Subotica, şi pe Zoran Maksi-
movic – directorul Muzeului Teatrului Vojevodi-
nei din Novi Sad.

De la îndrăgiţii Pinocchio şi Micul Prinţ, suite
de personaje expresive până la impozante şi stră-
lucitoare costume din nenumărate spectacole –

între care şi „Corbul”, după piesa lui Carlo Gozzi,
pus în scenă în 1991, la Subotica, în regia lui Sil-
viu Purcărete şi scenografia maestrului craiovean
Eustaţiu Gregorian –, toate îşi găsesc locul în ex-
poziţia intitulată „Lumi şi Eroi / Worlds and Hero-
es”. Aceasta a mai fost prezentată în Slovenia,
Croaţia şi în Serbia, iar în România poposeşte
pentru prima dată, putând fi vizitată până pe data
de 30 martie, zilnic, între orele 10.00 şi 16.00.

Evenimentul a făcut parte din Săptămâna Tea-
trului, care se desfăşoară la „Colibri” în perioada
20-27 martie  şi mai cuprinde premiera spectaco-
lului „Ursul păcălit de vulpe”, „Porţi deschise la
ElectroColibri”, o reprezentaţie cu public la spec-
tacolul „Eu sunt Shakespeare”, pe un text de Ali-
na Nelega, în regia lui Gavril Cadariu şi sceno-
grafia de Tiberiu Toitan şi Ioana Micu, a cărui
premieră va avea loc pe data de 4 aprilie, ş.a.

Premiera spectacolului
„Ursul păcălit de vulpe”

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” vă invită astăzi, 22 mar-
tie,  ora 18.00, la premiera celui mai recent spectacol al său: „Ursul
păcălit de vulpe”, după cunoscuta şi îndrăgita poves te a lui Ion
Creangă. Regia este realizată de Valentin Dobrescu, care semnează,
totodată, scenariul şi sc enografia, iar  muzica îi aparţine lui Alin Ma-
covei Moraru. Dau viaţă personajelor Ionica Dobre scu (Vulpea),
Daniel Mirea (Ursul), Adriana Ioncu şi Alla Cebotari (Iepura-
şii), Mugur Prisăcaru (Ţăran) ş i Emanuel Pope scu (Măgar). O
altă reprezentaţie a spectacolului va putea fi văzută mâine, 23 mar-
tie,  începând cu ora 11.00.

Eustaţiu Gregorian, scenograf:
 «Eu am lucrat la mai multe spectacole în Serbia, nu numai în

Subotica. La Novi Sad am avut chiar şi o expoziţie… Sunt ca acasă
acolo! M-am bucurat să regăsesc în această expoziţie şi câteva pă-
puşi din amplul spectacol la care am lucrat în urmă cu peste 20 de
ani, în regia lui Silviu Purcărete. Un spectacol care, de altfel, a luat
toate premiile posibile în Serbia şi pe unde a mai colindat prin lume.
Mă bucur că le-au păstrat pe o parte din ele, pentru că au fost mul-
te… Pot spune că pentru mine păpuşile reprezintă un mod de a trăi!
Cât despre această expoziţie, este una foarte interesantă. Sârbii ştiu
să se respecte, nu îşi bat joc de ceea ce fac. Eu ştiu asta foarte bine,
pentru că, vă spuneam, am lucrat atât de mult la ei».

nunate. Ele înglobează istoria tea-
trului de păpuşi din Serbia. Foarte
multe dintre păpuşile expuse sunt
„pensionare”, adică nu mai apar în
spectacole, unele au fost salvate –
cum s-a întâmplat şi la noi – de la
distrugere. Iar cei care au reuşit
să o facă au unde să le expună, din
fericire, pentru că în Serbia, la Novi
sad, există un muzeu al teatrului.

Noi nu avem… Şi nu vorbesc de
unul al teatrului de păpuşi, în spe-
cial, ci al teatrului, în general. Ei
iubesc foarte mult teatrul şi îl tra-
tează cu foarte mare seriozitate»,
a precizat Adriana Teodorescu,
manager al Teatrului pentru Copii
şi Tineret „Colibri”.
Păpuşi, costume şi accesorii din
spectacole mai vechi şi mai noi

Expoziţia pune în valoare cele
mai interesante exponate şi cei mai
talentaţi artişti, scopul prezentării
fiind şi de a oferi şi o imagine din
culisele teatrului pentru copii şi ti-
neret sârb. Vă întâmpină, astfel,

„Pinocchio” (2007), „Micul Prinţ”
(1996), regele, cu a sa coroană stră-
lucitoare, din „Bătălia din Kosovo”
(1996), suite de personaje din „Don
Quijote” de Miguel de Cervantes
(dramatizare de Tibor Csizmadia,
1998), „Furtuna”  de William
Shakespeare (regia Sabi Sabev,
2002), „Arma magică a lui Ken-
szo” (2003), „Hainele cele noi ale
împăratului” (2002), „Moneda de
argint” (2007), ba chiar şi creaţii
cioplite în lemn din „Marele api-
cultor” (1974). Li se alătură impo-
zantele costume din „Regele gol”
(2004), strălucitoare veşminte din
„Împăratul şi priv ighetoarea”
(1998) etc.
Colaborarea de 40 de ani între
„Colibri” şi teatrul din Subotica

Slobodan Markovic, directorul
Festivalului Internaţional al Teatre-
lor pentru Copii din Subotica – la
care Teatrul „Colibri” a participat
de nenumărate ori – s-a declarat
„onorat şi bucuros” de invitaţia la
acest eveniment. «Am foarte mul-

te motive! Colaborarea între tea-
trele din Craiova şi Subotica există
de 40 de ani. Văd acum că Teatrul
„Colibri” este unul cu adevărat eu-
ropean, ceea ce înseamnă foarte
mare grijă pentru copii şi pentru
tineri. Investiţia în ei este foarte
importantă, înseamnă că investim
în viitorul nostru. Şi sunt convins
că aici se vor pune în scenă multe
piese noi. Mă bucur, de asemenea,

de revederea unor vechi şi dragi
prieteni, ca Eustaţiu Gregorian şi
Horia Davidescu», a declarat Slo-
bodan Markovic la vernisajul ex-
poziţiei „Lumi şi Eroi”. Pe de altă
parte, directorul Muzeului Teatru-
lui Vojevodinei din Novi Sad, Zo-
ran Maksimovic, a transmis sa-
lutul său tinerilor şi tuturor celor
ce se simt astfel cu ocazia Zilei
Internaţionale a Teatrului pentru
Copii şi Tineret.

***
Li s-au alăturat la vernisaj reali-

zatoarea expoziţiei, Ljiljana Dinic,
şi asistentul său, designerul Bojan
Jovanovic, ambii de la Muzeul
Teatrului Vojevodinei din Novi Sad,
ca şi Olivera Mudrinic, manager
executiv al Festivalului Internaţio-
nal al Teatrelor pentru Copii, din
Subotica. De asemenea, la eveni-
ment au luat parte reprezentanţi ai
municipalităţii craiovene, ca şi ai
Asociaţiei „Craiova Capitală Cultu-
rală Europeană 2021”, sub a cărei
egidă expoziţia de scenografie
„Lumi şi Eroi / Worlds and He-
roes” este prezentată, zilele aces-
tea, la Craiova.

Foto: Laurenţiu Nica
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Fostul preºedinte al Franþei, Nico-
las Sarkozy, este în centrul unui imens
scandal al ascultãrii telefoanelor, dupã
ce cotidianul „Le Figaro” a publicat o
scrisoare deschisã francezilor, compa-
rând Franþa cu ex-RDG, evocând
STASI. „Toate telefoanele mele sunt
ascultate de aproape opt luni (...). Ju-
decãtorii aºteaptã discuþiile pe care le
am cu responsabilii politici francezi ºi
strãini. Conversaþiile cu avocatul meu
au fost înregistrate”, a spus Nicolas
Sarkozy, care se întreabã cui folosesc
transcripþiile conversaþiilor. Compa-
rând þara sa cu o dictaturã, care ºi-a
pierdut veºmântul de Republicã, lui
Nicolas Sarkozy i s-a adus aminte de
prietenia cu colonelul libian Gaddafi,
dar ºi cu Silvio Berlusconi, fostul pre-
mier italian, prin problemele judiciare
în care este implicat. Totul a plecat de la asculta-
rea convorbirilor cu avocatul sãu, Thiery Herzog,
la solicitarea judecãtorilor de instrucþie care in-
strumenteazã prezumtiva finanþare libianã a cam-
paniei prezidenþiale din 2007. Aflat la Bruxelles,
preºedintele Francois Hollande a opinat cã „ori-
ce comparaþie cu o dictaturã este insuportabilã”,
pentru ca, printr-un comunicat, premierul Jean
Marc-Ayrault sã califice drept „gravã vinovãþie
moralã” punerea în discuþie a onoarei justiþiei ºi
poliþiei. Comparaþia între Franþa ºi Germania de

COMENTAR IU
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Est a aprins spiritele ºi ministrul Justiþiei, Chris-
tiane Taubira, a spus cã „nu acceptã aceastã inju-
rie”. Toatã presa francezã acordã spaþii generoa-
se scandalului creat. ªi Francois Hollande a þinut
sã revinã asupra scandalului menþionat, preci-
zând cã ascultarea telefoanelor este reglementa-
tã printr-o lege din 2004, ºi nu de o majoritate sau
alta, aflatã la putere, iar ascultãrile sunt decise de
un judecãtor independent sau de Parchet. În spri-
jinul lui Sarkozy, cum era ºi firesc, au sãrit princi-
palii lideri ai UMP, la care nu au rãmas indiferenþi

nici liderii stângii (PS). Astfel, preºe-
dintele UMP, Jean Francois Cope, a
calificat textul lui Nicolas Sarkozy
drept „un rãspuns curajos” ºi indis-
pensabil la acuzaþiile aduse. Primul
secretar al PS, Harlem Desir, „a denun-
þat cu toatã forþa atacul lui Nicolas Sar-
kozy la instituþiile Republicii”. Pentru
ca Marine Le Pen, preºedintele Fron-
tului Naþional, sã estimeze „indigna-
rea ca fiind artificialã ºi urâtã”. Fran-
cois Hollande, la rândul sãu, a evocat
cã, miercuri, a avut o întâlnire cu re-
prezentanþii magistraþilor, exprimându-
ºi dorinþa „ameliorãrii procedurilor”,
pentru a declara apoi presei „cã nu
rãspunde la nici o întrebare pe acest
subiect”.

„Le Monde”, în numãrul sãu de ieri,
comentând argumentele lui Nicolas

Sarkozy, le gãseºte exagerate ºi voit eronate. Cea
mai interesantã observaþie se referã, însã, la as-
cultarea telefoanelor, reamintindu-i-se faptul cã a
utilizat un telefon pe un alt nume în convorbirile
cu avocatul sãu, iar ca fost ministru de Interne, ºi
apoi ºef de stat, ºtie cã în aceastã materie a ascul-
tãrilor practicatã în Franþa, nimic nu e nou. În 2009
au fost peste 100.000 de ascultãri, cifra multipli-
catã de patru ori faþã de 2001. Ori, din 2002 pânã
în 2007 Sarkozy a deþinut în majoritatea timpului
funcþia de ministru de Interne.

Senatorii ruºi au aprobat în
unanimitate textul semnat marþi,
18 martie, de cãtre preºedintele
Vladimir Putin, potrivit cãruia
frontiera Rusiei cu Ucraina pe
uscat va trece de acum pe linia
teritoriului Republicii Crimeea ºi
Sevastopol, existentã la data in-
trãrii în Federaþia Rusã, potrivit
ITAR-TASS. Delimitarea mariti-
mã în Marea Neagrã ºi Marea
Azov se va face pe baza tratate-
lor internaþionale semnate de
Rusia, a normelor ºi principiilor
dreptului internaþional, specifi-
cã agenþia de presã menþionatã.
Acordul de alipire a Crimeei la
Rusia prevede acordarea auto-
matã a cetãþeniei Federaþiei Ruse
pentru toþi locuitorii din Crime-
ea. În acelaºi timp, se stabileºte
o perioadã de tranziþie de o lunã,
în cursul cãreia acei rezidenþi ai
peninsule i  care  doresc  sã-º i
pãstreze paºaportul ucrainean
trebuie sã declare acest lucru.
Pânã la 1 ianuarie 2015, urmeazã
sã fie reglementate toate aspec-
tele legate de integrarea noilor
ent i tã þ i  în  cadrul  Federa þ ie i
Ruse — economic, financiar,
bancar, juridic, cele privind sis-
temul organelor de stat ºi servi-
ciul militar. Înainte de aceastã
datã,  recruþi i  din Crimeea ºi

UE ºi Ucraina au semnat partea
politicã a Acordului de asociere

Componenta politicã a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeanã
(UE) ºi Ucraina a fost semnatã ieri, cu prilejul summitului liderilor europeni
de la Bruxelles, marcând astfel susþinerea europeanã faþã de noile autoritãþi
de la Kiev, reprezentate la Bruxelles de premierul Arseni Iaþeniuk. La cere-
monie a fost prezent ºi preºedintele României, Traian Bãsescu. Un Acord de
asociere între UE ºi Ucraina a fost parafat în martie 2012, împreunã cu un
acord de liber schimb cuprinzãtor (DCFTA). În paralel, la Moscova, Consiliul
Federaþiei (Camera superioarã a Parlamentului federal rus) ratifica Tratatul
de includere a Crimeei în componenþa Rusiei ºi crearea de noi subiecþi în
cadrul Federaþiei Ruse, la o zi dupã ce documentul fusese adoptat de cãtre
Duma de Stat (Camera inferioarã), informeazã ITAR-TASS ºi AFP. Imediat,
preºedintele rus, Vladimir Putin, a ºi promulgat legea privind ratificarea
Tratatului de reunificare a Crimeii ºi Sevastopolului cu Rusia.

Atacul din Kabul: Opt civili uciºi,
printre care un jurnalist AFP
ºi familia sa

Cel puþin opt civili, dintre care
copii ºi strãini, au murit în atacul co-
mis joi seara la  hotelul de lux Serena
din Kabul de patru insurgenþi tali-
bani care au fost uciºi de forþele de
ordine, a anunþat ieri Ministerul af-
gan de Interne. Printre victimele aten-
tatului se numãrã ºi corespondentul
agenþiei France Presse în Kabul, Sar-
dar Ahmad, soþia ºi cei doi copii ai
sãi. Corpurile neînsufleþite ale celor
patru au fost identificate ieri diminea-
þã în Kabul de un fotograf al agenþiei
France Presee. Cel de-al treilea copil
al cuplului, un bãiat, se aflã în stare
gravã. Sardar Ahmad, în vârstã de 40
de ani, era corespondentul AFP în
Kabul din 2003. Acest atac a avut loc
cu câteva sãptãmâni înaintea alege-
rilor prezidenþiale. Dupã ce au reuºit
sã pãtrundã în hotel, atacatorii s-au
ascuns în toaletele unuia dintre re-
staurante pânã la ora 21.00 (18.30 ora
României), când au declanºat atacul,
revendicat de Zabiullah Mujahid, un
purtãtor de cuvânt al talibanilor.

Chirtoacã: Riscul ca Transnistria
sã fie anexatã Rusiei este major

Primarul Chiºinãului, Dorin Chir-
toacã, susþine cã riscul ca Transnis-
tria sã fie anexatã Rusiei este major,
iar Federaþia Rusã „aºteaptã o opor-
tunitate”. „Riscul este major, indis-
cutabil! Transnistria nu o datã a ce-
rut sã fie alipitã Federaþiei Ruse, Fe-
deraþia Rusã nu o datã ºi-a exprimat
disponibilitatea. Federaþia Rusã în
acelaºi timp a recunoscut Osetia ºi
Abhazia în Georgia, le-a recunoscut
independenþa în 2008, atunci când a
avut loc acel conflict militar cu Geor-
gia ºi, practic, aºteaptã o oportunita-
te ºi pentru Transnistria. Este sufi-
cient sã aparã o situaþie ieºitã din
comun, aºa cum s-a întâmplat în 2008
în Georgia sau cum s-a întâmplat în
Kiev, în Ucraina, acum, în 2013-2014,
ºi Rusia face pasul urmãtor. Dacã se
întâmplã o situaþie similarã la Chiºi-
nãu, automat Rusia se va folosi de o
asemenea instabilitate, pentru a-ºi
consolida poziþia în regiune, ºi cu si-
guranþã fie va recunoaºte Transnis-
tria, fie o va anexa direct, fie îºi va
extinde controlul asupra întregii Re-
publici Moldova, în cazul unui ase-
menea scenariu nefericit”, a spus
Chirtoacã la RFI.

Turcia blocheazã accesul
la Twitter, UE denunþã „cenzura”

Comisarul european pentru noi-
le tehnologii, Neelie Kroes, a denun-
þat cu tãrie, în noaptea de joi spre
vineri, anunþul blocãrii de cãtre Tur-
cia a accesului la reþeaua de sociali-
zare Twitter, informeazã AFP. „Inter-
dicþia asupra Twitter în Turcia este
neîntemeiatã, inutilã ºi laºã”, a de-
clarat comisarul european. „Popo-
rul turc ºi comunitatea internaþiona-
lã vãd în acest lucru o cenzurã”, a
adãugat ea, alegând sã reacþioneze
exact pe contul sãu de Twitter. Pri-
mul ministru turc Recep Tayyip Er-
dogan a ameninþat, joi, cã va interzi-
ce Twitter dupã publicarea pe reþe-
lele sociale a unor înregistrãri ale
convorbirilor telefonice care îl impli-
cã într-un scandal de corupþie. „Vom
suprima Twitter. Nu-mi pasã de ce
ar spune comunitatea internaþiona-
lã”, a strigat el în faþa a mii de susþi-
nãtori, la un miting electoral cu opt
zile înaintea scrutinului municipal
din 30 martie. La începutul acestei
luni, ºeful guvernului islamic-con-
servator a ameninþat sã interzicã ºi
YouTube ºi Facebook.

Sevastopol vor satisface servi-
ciul militar în cadrul armatei Fe-
deraþiei Ruse pe teritoriul pen-
insulei. Alegerile pentru organe-
le puterii de stat în Republica
Crimeea ºi Sevastopol vor avea
loc în a doua duminicã din sep-
tembrie 2015. Pânã atunci, auto-
ritatea va fi exercitatã de Consi-
liul de Stat al Republicii Crime-
ea — parlamentul — ºi Consi-
liul de Miniºtri, precum ºi de cã-
tre Adunarea legislativã a ora-
ºului Sevastopol.

Putin rãspunde cu ironii
la sancþiunile impuse

de UE ºi SUA
Semnare componentei politi-

ce a Acordului de asociere are
loc în timp ce tonul s-a înãsprit
faþã de Rusia, care a replicat cu
mãsuri similare la sancþiunile
americane ºi europene. Statele
Unite au þintit sus, vizând co-
laboratori apropiaþi ai preºedin-
telui Vladimir Putin, între care
Serghei Ivanov, ºeful sãu de ca-
binet. Ulterior, au adãugat pe
lista celor 11 persoane cãrora
le-au fost îngheþate conturile,
alte 20. Joi seara, liderii euro-
peni reuniþi la Bruxelles au de-
cis sã adauge 12 ruºi ºi ucrai-

neni proruºi pe lista lor, ajun-
gând la 33 de persoane. Preºe-
dintele Barack Obama a amenin-
þat Moscova cã va merge mai
departe  º i  va viza „sectoare
cheie” ale economiei sale. Eu-
ropenii s-au înþeles ºi asupra
unei anulãri a viitorului summit
UE-Rusia, prevãzut în iunie la
Soci, precum ºi a reuniunilor bi-
laterale. La câteva minute dupã
scurta intervenþie a lui Obama
de la Casa Albã, Rusia a publi-
cat propria listã cu sancþiuni vi-
zând consilierii lui  Obama ºi
congresmeni,  între care sena-
torul republican John McCain.
Totuº i ,  preºedinte le  Put in  a
reacþionat ironic, declarând cã
î º i  v a  d e s c h i d e  u n  c o n t  l a
banca „Rossia”  ,  inc lusã  de
SUA pe l ista celor sancþiona-
te,  informeazã Interfax, Reu-
ters ºi  ITAR-TASS. „Eu, per-
sonal ,  nu am un cont  acolo,
dar  cu  s iguranþã  cã  încã  de
luni îmi voi deschide unul”,  a
promis locatarul de la Kremlin.
Banca „Rossia” a ajuns pe lis-
ta enti tãþ i lor vizate de sancþi-
uni  din partea SUA întrucât
aceasta ar f i  foarte apropiatã
Kremlinului ºi în conturile sale
ºi-ar fi plasat averile persoane care
se aflã în anturajul presedintelui.

O blondã pasionatã de pantofi
roºii cu toc înalt, numitã procuror

general al Crimeei
Revenind la Crimeea, Putin a nu-

mit recent o blondã fermecãtoare, pa-
sionatã de pantofi roºii cu tocuri înal-
te, în calitate de procuror general al
peninsulei, comenteazã „Daily Mail”.
Natalia Poklonskaia (33 de ani) a fost
pentru prima datã prezentatã publi-
cului la o conferinþã de presã, la 19
martie, dupã împuºcarea mortalã a
unui soldat ucrainean de cãtre un
membru al forþelor de autoapãrare din
Crimeea, sprijinite de cãtre Rusia. În
condiþiile în care toþi ochii sunt în pre-
zent aþintiþi asupra Ucrainei, imaginile
cu Poklonskaia au apãrut imediat în
mass-media internaþionalã ºi, în câte-
va ore, conferinþa — integral în limba
rusã—, a devenit viral în întreaga lume.
„Ei bine, acum ºtim motivul pentru care
Putin vrea Crimeea”, a scris un comen-
tator. Ulterior, imagini cu frumoasa
blondã, purtând o rochie scurtã nea-
grã ºi pantofi roºii cu tocuri înalte, au
fost descoperite pe reþelele de sociali-
zare. Înainte de numirea sa, Poklonska-
ia, cunoscutã pentru vederile sale fer-
me proruse, a lucrat ca avocat în Bi-
roul Procurorului General din capita-
la ucraineanã Kiev, dar ºi la biroul
din Simferopol, potrivit ziarului gu-
vernamental rus „Rossiiskaia Gazeta”.
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DISPOZIÞIA NR.2375
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã

în data de 27.03.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:
1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economicã, socialã ºi

de mediu a municipiului Craiova, în anul 2013.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de Ordine ºi Siguranþã Publicã al

Poliþiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014.
3. Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a

vota în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Salubris Dolj”
ordinea de zi.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova,
pe anul 2014.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilitãþi  pe mijloacele de transport în co-
mun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifului pentru abonamentul unic aferent
transportului public local de persoane prin curse regulate, efectuat de cãtre Regia Autono-
mã de Transport Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2014.

12. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în
Adunarea Generalã Ordinarã a Asociaþilor a S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L.

13. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în
Adunarea Generalã Ordinarã a Asociaþilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.

14. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în
Adunarea Generalã Ordinarã a Asociaþilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

15. Proiect de hotãrâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraþie
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale S.C.
Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Re-
giei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea componenþei comisiilor de evaluare anualã
a managementului pentru instituþiile publice de culturã, din subordinea Consiliului Local
al Municipiului Craiova: Opera Românã Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova ºi
Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase” Craiova.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.15/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare ºi
desfãºurare a evaluãrii anuale a managementului la instituþiile publice de culturã din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

21. Proiect de hotãrâre privind participarea Cãminului pentru Persoane Vârstnice
Craiova la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naþional” 2014, în vederea
achiziþionãrii unui autoturism.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a unor
locuinþe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova.

23. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinþe pentru tineri, desti-
nate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239029/2004 ºi nr.239101/2004.

24. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la
nivel naþional, precum ºi locuinþe din domeniul privat al municipiului Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea
unor mãsuri pentru gospodãrirea municipiului Craiova, precum ºi stabilirea, constata-
rea ºi sancþionarea faptelor care constituie contravenþii.

26. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având
ca obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe
care sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie
ºi prestãri servicii.

27. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect terenuri aparþinând domeniului public ºi privat al municipiului Craiova, pe
care sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de garaje.

28. Proiect de hotãrâre privind încheierea contractelor de concesiune între Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi C.M.I. dr. Ciocionoiu Maria Mirabela, respectiv C.M.I.
dr. Gherciu Liliana, având ca obiect spaþiul cu destinaþia de cabinet medical, situat în
municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologicã nr.4 Craioviþa Nouã).

29. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre S.C.
RAMPREST 2013 S.R.L., a terenului proprietatea privatã a municipiului Craiova,
situat în str.Bibescu, intersecþie cu str.Râului.

30. Proiect de hotãrâre privind rezilierea contractului de asociere nr.8/2000 înche-
iat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. Mediapress Investment S.R.L.

31. Proiect de hotãrâre privind rezilierea contractului de asociere nr.5/1999 înche-
iat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. Mediapress Investment S.R.L.

32. Proiect de hotãrâre privind încetarea contractelor de concesiune, având ca ob-
iect spaþiile cu destinaþia de cabinete medicale situate în municipiul Craiova, cartier
Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.B6 vechi, parter.

33. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
unor terenuri/spaþii aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pie-
þele din municipiul Craiova.

34. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea unui teren situat în municipiul Craiova,
Tarlaua 69, Parcela 5.

35. Proiect de hotãrâre privind vânzarea, prin negociere directã, a unui teren care
aparþine domeniului privat al muncipiului Craiova situat în cart.Craioviþa Nouã, b-dul
Oltenia, nr.78A.

36. Proiect de hotãrâre privind scoaterea din funcþiune, valorificare ºi casare a cinci
suprastructuri, componente ale unor mijloace fixe ce aparþin domeniului privat al muni-
cipiului Craiova ºi concesionate cãtre S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

37. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în
municipiul Craiova, str.Calea Bucureºti, nr.66, bl.R1.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat în-
tre municipiul Craiova ºi S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L.

39. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al municipiului Craiova.

40.  Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând do-
meniului public al municipiului Craiova.

41. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitãþile de stropit ca-
rosabil cu autospecialã ºi mãturat/periat mecanizat.

42. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.35/2014 referitoare la aprobarea Documentaþiei de atribuire a con-
tractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

43. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
construirea unei locuinþe, cu regim de înãlþime Sp+P+1, puþ forjat ºi împrejmuire teren,
în municipiul Craiova, str.Meriºorului, nr.61C.

44. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
construirea unei locuinþe, cu regim de înãlþime Sp+P+1, anexã parter ºi împrejmuire
teren, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.17.

45. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârilor Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.153/2013 ºi nr.331/2013 cu privire la Aleea 1 Trandafirului.

46. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.845/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind am-
plasarea ºi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova.

47. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.846/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind con-
diþiile de amplasare a construcþiilor cu caracter provizoriu pentru desfãºurarea activitã-
þilor de comerþ stradal, pe raza municipiului Craiova.

48. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism
referitor la cromatica faþadelor pentru creºterea calitãþii arhitectural-ambientale a clã-
dirilor în municipiul Craiova.

49. Întrebãri ºi interpelãri.
                                                                Emisã azi  21.03.2014

                PRIMAR,                                     SECRETAR,
    Lia Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Popa&Asociaþii Insolventã IPURL cu se-
diul în Craiova str. Popa Sapcã, bl. Popa
Sapcã, sc. B3, ap. 45, în calitate de lichi-
dator judiciar al SC LIFE SPORT CON-
STRUCT SRL, organizeazã licitaþie cu
strigare pentru vânzarea unor bunuri
mobile de natura mijloacelor fixe situate
în str. Gârleºti nr. 61 la data de 22 martie
2014. Lista bunurilor supuse vânzarii
prin licitaþie, caietul de sarcini ºi raportul
de evaluare se gasesc la sediul lichida-
torului judiciar. Preþul de pornire al licita-
þiei este cel din raportul de evaluare. La
licitaþie pot participa persoane fizice sau
juridice în condiþiile legii. Informaþii su-
plimentare pot fi solicitate la: telefon
0726402987, fax 0351411854, e-mail: po-
pa.asociatii@gmail.com.
DIRECÞIA pentru Agriculturã Dolj, cu
sediul în Craiova, strada Ion Maiores-
cu, nr. 4, organizeazã concurs pentru
ocuparea a douã funcþii publice de exe-
cuþie vacante de consilier superior ºi a
unei funcþii publice de execuþie vacan-
tã de consilier principal. Concursul se
organizeazã în data de 17 aprilie 2014,
ora 11.00, la sediul DA Dolj. Condiþii de
participare: studii superioare de licen-
þã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã, absolvi-
te cu diplomã de licenþã sau echivalen-
tã; vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei publice:
minim 9 ani pentru consilier superior,
respectiv 5 ani ani pentru consilier prin-
cipal; cunoºtinþe operare PC -nivel me-
diu. Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, la sediul
DA Dolj. Relaþii suplimentare se pot ob-
þine la nr. de telefon: 0251.418.127.
Primãria comunei Pleniþa, judeþul Dolj,
organizeazã în data de 10.04.2014, ora
9.00, concurs pentru ocuparea postu-
lui de ºofer în cadrul SVSU Pleniþa.
Condiþiile de participare ºi bibliografia
de concurs se pot obþine de la sediul
primãriei Pleniþa – compartiment re-
surse umane. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/368.086.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj organi-
zeazã concurs (examen) la sediul  in-
stituþiei din Craiova, str. Nicolae Titu-
lescu nr. 22, jud. Dolj, în data de
12.05.2014, ora 1000 proba scriã, ºi în
data de 14.05.2014, ora 1400, interviul,
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante: 1 post medic spe-
cialist, 1 post psiholog practicant, 3
posturi asistent medical principal.
Dosarele de concurs se primesc pânã
la data de  4.04.2014, ora 16.00 la se-
diul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salarizare -
camera 3. Informaþii suplimentare se
pot obtine la sediul instituþiei - came-
ra 3 sau la telefon 0251/407009.
Convocator. Consiliul de administra-
þie al ATCOM SCM Craiova, convoa-
cã pe data de 7.04.2014 ora 10,00 Adu-
nare Generalã Ordinarã ºi la ora 11,00
Adunare Generalã Extraordinarã în
Craiova, Aleea I Gheorghe Donici Nr.
23 cu ordinea de zi: 1. Raport privind
activitatea desfãºuratã în anul 2013
ºi descãrcarea de gestiune a CA. 2.
Aprobarea bilanþului ºi a contului de
profit ºi pierderi. 3. Raportul cenzo-
rului. 4. Proiectul BVC- ului pe anul
2014. 5. Raport privind modul de în-
deplinire de cãtre administratori a
obligaþiilor ce le-au revenit din con-
tractele de administrare ºi a criterii-
lor de performanþã stabilite. 6. Rapor-
tul reprezentantului cu probleme so-
ciale. 7. Aprobarea criteriilor de per-
formanþã ce se stabilesc administra-
torilor ºi se prevãd în anexele con-
tractelor de administrare a acestora.
8.Adoptarea hotãrârii referitoare la
clauzele generale privind raporturile
de muncã, precum ºi a sistemului de
salarizare pe anul 2014. 9. Aprobarea
reducerii numãrului membrilor coo-
peratori. 10. Aprobarea deschiderii în
Magazinul Mercur din Craiova a unui
punct de lucru magazin pentru co-
mercializarea produselor de tricota-
je ºi confecþii. 11. Diverse.

Consiliul de administraþie al Societãþii Co-
operative de Consum Melineºti, în teme-
iul art. 34 alin. 3 din Legea nr. 1/2005 ºi al
Actului Constitutiv al societãþii coopera-
tive de consum convoacã Adunarea ge-
neralã ordinarã a membrilor cooperatori
ai societãþii cooperative la data de
7.04.2014 la ora 10.00 la sediul societãþii
cooperative din comuna Melineºti jude-
þul Dolj ºi Adunarea generalã extraordi-
narã a membrilor cooperatori la data de
7.04.2014 ora 12 la aceeaºi adresã a so-
cietãþii având urmãtoarea ordine de zi:
Pentru Adunarea generalã ordinarã: 1.
Prezentarea, discutarea ºi aprobarea ra-
portului Consiliului de Administraþie pe
anul 2013. 2. Prezentarea ºi discutarea
raportului cenzorilor. 3. Dezbaterea situa-
þiei financiare anuale ºi stabilirea modu-
lui de repartizarea profitului, acoperirea
pierderilor pe anul 2013. 4. Descãrcarea
de gestiune a administratorilor. 5. Alege-
rea preºedintelui societãþii cooperative.
6. Alegerea administratorilor. 7. Alegerea
cenzorilor. 8. Discutarea ºi semnarea
contractului de administrare de cãtre ad-
ministratorii nou aleºi. 9. Adoptarea bu-
getului de venituri ºi cheltuieli a progra-
mului de activitate pe anul 2014. 10. Sta-
bilirea indemnizaþiei pentru membrii
Consiliului de Administraþie ºi a cenzo-
rului pe anul 2014. 11. Aprobarea primi-
rii, retragerii, excluderii unor membrii co-
operatori. 12. Aprobarea procentului de
10% din vânzãri de active constituite din
fondurile U.J.C.C Dolj. 13. Aprobarea
cuantumului cotizaþiei lunare cãtre
U.J.C.C Dolj ºi a persoanei împuternicite
sã reprezinte societatea cooperativã în
adunarea generalã a U.J.C.C Dolj. 14. Di-
verse. Pentru Adunarea generalã extra-
ordinarã: 1. Modificarea actului consti-
tutiv în raport de rezultatul alegerilor ºi
hotãrârile adunãrii generale ordinare. 2.
Aprobarea bunurilor aparþinând socie-
tãþii cooperativã de consum Melineºti
care pot face obiectul ipotecii, gajãrii, în-
chirierii sau înstrãinãrii. 3. Diverse. În ca-
zul în care la data ºi ora stabilitã anterior
nu se întruneºte cvorumul de ºedinþã
cerut de lege pentru desfãºurarea adu-
nãrilor, acestea se reconvoacã pentru
data 14.04-2014 la aceeaºi orã, în ace-
laºi loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.
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OFERTE SERVICIU

CAFE-BAR zonã cen-
tralã angajeazã chel-
neriþã. Telefon: 0763/
271.274.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
o afacere. În maxim 120
zile începe recuperarea
banilor. Telefon: 0733/
832.532; 0351/808.819;
0253/285.145.

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

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã 59
ani fac menaj pentru
familii serioase, numai
în Craiova. Telefon:
0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garso-
nierã în Bucureºti, b-
dul Timiºoara, sector
6, parter stradal cu
mobilã sau schimb cu
similar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.

Vând apartament 2
camere, în fostã casã
naþionalizatã, zonã
centralã, gaze, curte,
cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual,
schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 camere
decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro.
Telefon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Negoeºti -
Dolj. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.

Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.

Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp, lo-
calitatea Podari. Tele-
fon: 0765/252.741.

Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.

Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

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

publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 27.03.2014, ora 14.00 la sediul Consiliu-
lui Judeþean.

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

Leamna pe anul 2014.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmin-

tele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2014.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-

sociale Melineºti, Pleniþa ºi Sadova pe anul 2014.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor activitãþilor autofinanþate ale Centrului Judeþean de Resurse ºi Asis-

tenþã Educaþionalã ºi Liceului Tehnologic Special Beethoven pe anul 2014.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea utilizãrii excedentului bugetar al anului 2013 pentru finanþarea cheltuielilor

secþiunii de dezvoltare în anul 2014.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actului adiþional la Protocolul de cooperare între Consiliul Judeþean Dolj ºi

Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului ”Catedrala Ortodoxã – Sfântul Ioan Botezãtorul”
Craioviþa Nouã, Craiova pe anul 2014.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contribuþiei judeþului Dolj la bugetul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud-
Vest Oltenia ºi a contribuþiei judeþului Dolj la bugetul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi pe anul 2014.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2014.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organizãrii reþelei unitãþilor de învãþãmânt special, de nivel liceal ºi postliceal

din judeþul Dolj, pentru anul ºcolar 2014 – 2015.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei Craiova.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã

a Persoanelor Dolj.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea Medico Socialã Melineºti.
13. Proiect de hotãrâre privind închirierea unui teren aferent Imobilului 349 (parþial) Craiova.
14. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere.
15. Proiect de hotãrâre privind darea unor bunuri în administrarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.
16. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã cãtre S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. a unui teren în

suprafaþã de 1,00 mp, situat în municipiul Craiova, str. Siretului nr. 11.
17. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova pentru luarea

unor mãsuri.
18. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. Pentru Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj

S.A. pentru luarea unor mãsuri.
19. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele

Craiova – Iºalniþa, Filiaºi – Rãcarii de Jos, Braloºtiþa – Filiaºi, Filiaºi – Brãdeºti, Piria – Filiaºi, Galicea Mare – Giubega –
Bãileºti, Galicea Mare – Bãileºti.

20. Informare privind renovarea fãrã autorizaþie a unei clãdiri din Calafat.
21. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 75 Emisã astãzi, 21.03.2014

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

          ION PRIOTEASA                                   GHEORGHE BARBÃRASÃ
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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

Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. Str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon:0251/ 457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.

Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã
Calafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 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. Te-
lefon. 0249/ 544.025.
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remercã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/ 458.192.
Vând ªabloane imo-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãrimi-
le manuale. Telefon:
0723/ 684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele
cu geam ºi 3 uºi. Tele-
fon: 0251/ 452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.

Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã,
o persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.

Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute în-
cãlzire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
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la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat 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, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã 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, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.

Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru var-
zã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 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,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. 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. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (ne-
folosiþi). Telefon: 0784/
791.257
CUMPÃR þeavã gard.
Telefon: 0766/450.175.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (centra-
lã). Telefon: 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
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Ofer spre închiriere
casã 2 camere + toa-
te utilitãþile pe strada
Brestei (lângã Faculta-
tea de Sport). De pre-
ferat familie. Telefon:
0769/477.662.

Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Cra-
ioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.
Închiriez garaj maºinã
în bloc N 2 - Nicolae
Titulescu colþ Grãdina
Botanicã. Telefon:
0721/640.039.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentzru cultiva-
rea cãpºunilor din so-
larii suspendate. Tele-
fon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24, ani pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.
Cadru medical fãrã vi-
cii caut sufletul pere-
che pentru convieþuire,
vârsta 55-65 ani. Tele-
fon: 0733/748.576.
Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drã-
guþã realizatã cu sau
fãrã obligaþii între 50- 52
ani, pentru o relaþie re-
ciproc avantajoasã. Te-
lefon: OGCC/HCBICB.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Gãsit în ziua de
12.03.2014, 2 cãþeluºe
rasa Bichon culoare bej,
zona Vasile Alecsandri,
bl. F 5 (au probleme de
sãnãtate). Relaþii la te-
lefon: 0744/558.808.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Impãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.

Formãm grup pelerinaj
la mãnãstiri ºi schituri cu
trenul. Telefon: 0723/
692.884; dna. Tanþa sau
dl. Costin, 0746/012.528.
Caut femeie fãrã obliga-
þii pentru curãþenie 1 zi /
sãptãmânã, la un bâtrân.
Telefon. 0766/ 304.708.

PIERDERI
Pierdut CÂINE LUP
zona Brâncuºi. Ofer
recompensã. Telefon:
0251/599.514.
COMEMORÃRI

Astãzi se împlinesc 3
ani de când tu; buni-
cã, mamã soþie ºi fii-

cã, GEORGETA DRÃ-
GAN, ai plecat la
CER. Dumnezeu sã
te ocroteascã.
Se împlinesc 7 ani
de când tu DIÞOIU
GHEORGHE ai ple-
cat dintre noi. Dum-
nezeu sã te aibe în
pazã. Familia.
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Sâmbãtã
Digi Sport 1
12:00 – VOLEI (M) – Cupa României: ªtiin-

þa Baia Mare – Dinamo Bucureºti / 14:00 –
VOLEI (M) – Liga Campionilor: Belogorie Bel-
gorod – Zenit Kazan / 16:15 – BASCHET (M)
– Liga Naþionalã: CSU Ploieºti – CSU Sibiu /
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – Petrolul, Dinamo – Pandurii.

Digi Sport 2
15:00 – JUDO – Grand Prix, la Tbilisi, în

Georgia: ziua a 2-a / 17:00 – MOTO GP – Cali-
ficãri Marele Premiu al Qatarului / 20:15 – TE-
NIS (M) – Turneul de la Miami (SUA): ziua a 4-a.

Digi Sport 3
15:00 – VOLEI (M) – Cupa României: finala /

17:00 – VOLEI (M) – Liga Campionilor: Jas-
trzebski Wegiel – Halkbank Ankara / 19:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Miami: ziua a 4-a /
21:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Gorenje Velenje – PSG Handball / 23:00 – FOT-
BAL – Camp. Spaniei: Bilbao – Getafe.

Dolce Sport
17:00 – FOTBAL – Camp. Ucrainei: ªahtior

Doneþk – Dnepr Dnepropetrovsk.
Dolce Sport 2
17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Miami

(SUA): ziua a 4-a / 19:00, 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Torino – Livorno, Chievo – Roma.

GSP TV
14:15, 17:00 – FOTBAL – Liga secundã

englezã.
Eurosport
9:45, 11:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE –

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Cupa Mondialã, la Planica, în Slovenia / 13:45
– BIATLON – CM, la Oslo, în Norvegia / 14:45,
17:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Chelsea –
Arsenal, Cardiff City – Liverpool / 0:45 – FOT-
BAL (F) – CM Under 17, în Costa Rica: Correa
N. – Germania.

Eurosport 2
10:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: St. Kilda

FC – Melbourne / 15:30 – CRICKET – CM
Under 20, în Bangladesh: Anglia – Noua Zee-
landã / 16:30, 19:30 – FOTBAL – Camp. Ger-
maniei: Mainz – Bayern, M’gladbach – Hertha.

TVR 1
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Farul – Ra-

pid.
TVR 3
11:00, 18:00– FOTBAL – Liga a II-a: ASA

Tg. Mureº – FC Bihor, CSU Craiova – Minerul
Motru.

Duminicã
Digi Sport 1
12:00 – VOLEI (F) – Cupa României: fina-

la / 14:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –
Viitorul Constanþa / 16:00 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Inter – Atalanta / 19:00 – FOT-
BAL – Liga I: Sãgeata Nãvodari – Steaua /
22:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Real Ma-
drid – FC Barcelona.

Digi Sport 2
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Osa-

suna – Sevilla / 15:00 – JUDO – Grand Prix,
la Tbilisi, în Georgia: ziua a 3-a / 18:00 –
MOTO GP – Cursa Marele Premiu al Qataru-
lui / 22:00, 3:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Miami (SUA): ziua a 5-a.
Digi Sport 3
12:00 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: Vardar Skopje – HSV Hamburg / 13:30 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Parma – Genoa /
17:00 – VOLEI (M) – Liga Campionilor: fina-
la / 19:30, 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Napoli – Fiorentina, Lazio – Milan.

Dolce Sport
13:30, 16:00, 19:30, 21:45 – FOTBAL –

Camp. Italiei: Parma – Genoa, Inter – Atalan-
ta, Napoli – Fiorentina, Lazio – Milan.

Dolce Sport 2
17:00, 19:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Miami (SUA): ziua a 5-a / 21:30 – BASCHET
NBA: Minnesota – Pheonix Suns.

Eurosport
11:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa

Mondialã, la Planica, în Slovenia / 13:45 –
BIATLON – CM, la Oslo, în Norvegia / 15:30
– FOTBAL – Camp. Angliei: Tottenham –
Southampton / 18:00 – FOTBAL (F) – Liga
Campioanelor / 0:45 – FOTBAL (F) – CM
Under 17, în Costa Rica: Paraguay – Spania.

Eurosport 2
12:00 – FOTBAL – Camp. Japoniei: FC

Tokyo – Kawasaki Frontale / 14:00 – SCHI
ACROBATIC – CM, la La Plagne, în Franþa /
15:45 – SPEEDWAY – Gladiatori pe gheaþã,
la Inzell, în Germania / 16:30, 18:30 – FOT-
BAL – Camp. Germaniei: Nurnberg – Frank-
furt, Leverkusen – Hoffenheim.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 29-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Celta – Ma-
laga.
Sâmbãtã: Granada – Elche (17:00), Espanyol –
Levante (19:00), Valladolid – Rayo (21:00),
Bilbao – Getafe (23:00).
Duminicã: Osasuna – Sevilla (13:00), Betis –
Atl. Madrid (18:00), Valencia – Villarreal (20:00),
Real M. – Barcelona (22:00).
Luni: Almeria – Sociedad (23:00).
1. Real M. 70 11. Celta 33
2. Atl. Madrid 67 12. Granada 31
3. Barcelona 66 13. Elche 30
4. Bilbao 52 14. Malaga 29
5. Sociedad 46 15. Osasuna 29
6. Villarreal 45 16. Rayo 29
7. Sevilla 44 17. Getafe 28
8. Valencia 36 18. Valladolid 26
9. Espanyol 36 19. Almeria 26
10. Levante 36 20. Betis 19

BUNDESLIGA – ETAPA A 26-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Freiburg –
Werder.
Sâmbãtã: Schalke – Braunschweig, Stuttgart
– Hamburg, Hannover – Dortmund, Wolfsburg
– Augsburg, Mainz – Bayern (toate 16:30),
M’gladbach – Hertha (19:30).
Duminicã: Nurnberg – Frankfurt (16:30), Le-
verkusen – Hoffenheim (18:30).
1. Bayern 71 10. Hoffenheim 29
2. Dortmund 48 11. Hannover 29
3. Schalke 47 12. Werder 29
4. Leverkusen 44 13. Frankfurt 26
5. Mainz 41 14. Hamburg 23
6. Wolfsburg 40 15. Nurnberg 23
7. M’gladbach 39 16. Freiburg 22
8. Augsburg 38 17. Stuttgart 21
9. Hertha 36 18. Braunschw. 18

LIGUE 1 – ETAPA A 30-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Lorient – Pa-
ris SG.
Sâmbãtã: Marseille – Rennes (18:00), Bastia –
Reims, Bordeaux – Nice, Nantes – Montpellier,
Toulouse – Evian TG, Valenciennes – Ajaccio
(toate 21:00).
Duminicã: St. Etienne – Sochaux (15:00), Guin-
gamp – Lyon (18:00), Monaco – Lille (22:00).
1. Paris SG 70 11. Bastia 37
2. Monaco 62 12. Lorient 36
3. Lille 53 13. Guingamp 35
4. St. Etienne 48 14. Montpellier 34
5. Lyon 45 15. Nantes 33
6. Marseille 44 16. Rennes 31
7. Reims 43 17. Evian TG 30
8. Toulouse 42 18. Valencien. 28
9. Bordeaux 41 19. Sochaux 25
10. Nice 37 20. Ajaccio 15

SERIE A – ETAPA A 29-A
Sâmbãtã: Torino – Livorno (19:00), Chievo –
Roma (21:45).
Duminicã: Parma – Genoa (13:30), Inter – Ata-
lanta, Bologna – Cagliari, Sampdoria – Verona,
Udinese – Sassuolo (toate 16:00), Napoli – Fio-
rentina (19:30), Catania – Juventus, Lazio –
Milan (ambele 21.45).
1. Juventus 75 11. Milan 35
2. Roma* 61 12. Genoa 35
3. Napoli 58 13. Sampdoria 34
4. Fiorentina 48 14. Udinese 31
5. Inter 47 15. Cagliari 29
6. Parma* 46 16. Chievo 24
7. Lazio 41 17. Livorno 24
8. Verona 40 18. Bologna 23
9. Atalanta 37 19. Sassuolo 21
10. Torino 36 20. Catania 20

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 31-A
Sâmbãtã: Chelsea – Arsenal (14:45), Cardiff –
Liverpool, Everton – Swansea, Hull – West
Brom, Man. City – Fulham, Newcastle – Crys-
tal P., Norwich – Sunderland (toate 17:00), West
Ham – Man. United (19:30).
Duminicã: Tottenham – Southampton (15:30),
Aston V. – Stoke (18:00).
1. Chelsea 66 11. Stoke 34
2. Liverpool* 62 12. West Ham* 31
3. Arsenal* 62 13. Hull* 30
4. Man City*** 60 14. Swansea* 29
5. Tottenham 53 15. Norwich 29
6. Everton** 51 16. West B.* 28
7. Man. Utd* 48 17. Crystal P.* 28
8. Southampton 45 18. Sunderl.***25
9. Newcastle* 43 19. Cardiff 25
10. Aston V.* 34 20. Fulham 24
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin,
***- trei jocuri mai puþin.

Nu mai existã superlative pentru un
astfel de meci, ajuns la numãrul 226 în
112 ani de existenþã. De-a lungul istoriei,
jucãtorii care au îmbrãcat tricoul Realului
ºi pe cel al Barcelonei au fost fabuloºi,
extraordinari, incredibili sau inumani.

Cu siguranþã, cele douã mari team-uri
spaniole vor oferi mâine searã încã un
spectacol de cea mai înaltã clasã ºi, ca de
fiecare datã,  noutãþile sunt cele care
oferã suspansul cuvenit unui astfel de
meci. Vor marca din nou Cristiano
Ronaldo ºi Messi (ambii foto)? Se
distanþeazã Realul ºi scoate Bareclona din
lupta pentru titlu? Întrebãri care sunt
menite sã agite spiritele în orele rãmase
pânã la fluierul de început.

„Albii” rãsuflã uºuraþi dupã ce l-au
recuperat pe Karim Benzema, accidentat
sâmbãta trecutã în deplasarea de la
Malaga ºi înlocuit în prima reprizã (32).
Au fost emoþii mari în ceea ce îl privea
pe francez, în condiþiile în care acciden-
tarea gravã suferitã marþi de Jese, în
returul din „optimile” Ligii cu Schalke, îi
lãsase pe madrileni cu un singur vârf
autentic: Alvaro Morata. Totodatã, Pepe,
care acuzase o stare gripalã, ºi-a
revenit. Totuºi, „galacticii” nu sunt
scutiþi de probleme, Angel di Maria

A venit momentul unui nou „El Clasico”!A venit momentul unui nou „El Clasico”!A venit momentul unui nou „El Clasico”!A venit momentul unui nou „El Clasico”!A venit momentul unui nou „El Clasico”!
Real Madrid – FC Barcelona, duminicã, ora 22:00, în direct la Digi Sport 1

Date statistice despre Marele Clasic
• De 225 de ori s-au întâlnit pânã acum Real ºi Barcelona. Madrilenii s-au impus de 90 de

ori, catalanii de 87, iar 48 de jocuri s-a încheiat la egalitate.
• Primul meci între cele douã s-a disputat în 1902, scor 3-1 pentru Barcelona.
• Cea mai mare diferenþã de scor între cele douã s-a înregistrat în 1935, când Real a

învins cu 8-2.
• Manuel Sanchis (Real) este fotbalistul care a bifat cele mai multe derby-uri ale Spaniei,

fiind prezent de 43 de ori.
• Alfredo Di Stefano (Real) ºi Lionel Messi (Barcelona) sunt cei care au marcat de cele

mai multe ori în El Clasico, câte 18 goluri.
• Din mai 2011 pânã în prezent s-a înscris în toate cele 14 meciuri jucate între cele

douã  echipe.
• Au fost 33 de jucãtori care au jucat pentru cele douã cluburi, printre care ºi Gheorghe

Hagi, Luis Figo ºi Samuel Eto’o.

lipsind de la ultimele antrenamente din
cauza unei febre puternice. Rãmâne de
vãzut dacã argentinianul va fi, la rându-i
recuperat.

De cealaltã parte, conform presei
spaniole de ieri, Gerardo “Tata” Martino
se decisese în privinþa echipei de start,
urmând ca doi dintre golgheterii echipei

sã înceapã meciul pe banca de rezerve.
Neymar ºi Fabregas au fost anunþaþi în
primul 11, din schemã sãrind Alexis
Sanchez ºi Pedro. Ei ocupã treptele cu
numãrul 2 ºi 3 în topul realizatorilor
echipei în campionat, cu 17, respective
14 goluri. Messi e cel mai bun marcator
al catalanilor în acest sezon de Primera,
cu 18 reuºite, 7 mai puþine decât Cristia-
no Ronaldo, care e golgheterul competi-
þiei.

Echipe probabile
Real Madrid: Diego Lopez – Carvajal,

Pepe, Ramos, Marcelo – Xabi Alonso,
Modric – Bale, Isco, Cristiano Ronaldo –
Benzema. Antrenor: Carlo Ancelotti.

FC Barcelona: Valdes – Dani Alves,
Mascherano, Pique, Alba – Xavi, Busqu-
ets, Iniesta – Messi, Fabregas, Neymar.
Antrenor: Gerardo Martino.

În tur, Barcelona s-a impus cu 2-1
(Neymar, Alexis / Jese).
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Seria I – Etapa a 11-a
Duminicã, ora 11:00: Victoria Basarabi

– Viitorul Siliºtea Crucii, Unirea Vela – Re-
colta Cioroiaºi, Viitorul Dobridor – Recolta
Seaca de Câmp, Gloria Catane – Progresul
Cipercenii Vechi, Dunãrea Negoi – Juventus
Piscu Vechi.

1. Cioroiaºi 24 6. Ciuperceni 15
2. Piscu Vechi 21 7. Negoi 9
3. Siliºtea Cr. 20 8. Dobridor 7
4. Vela 18 9. Catane 7
5. Basarabi 17 10. Seaca C. 7

Dupã Victor Hãnescu, Monica Nicules-
cu ºi Alexandra Cadanþu, care au pãrãsit,
miercuri, turneul World Tour Master 100
de la Miami chiar în runda inauguralã, joi
searã, a venit rândul Soranei Cîrstea sã
fie eliminatã. Trimisã direct în runda se-
cundã, graþie poziþionãrii din ierarhia WTA
(locul 26), târgoviºteanca n-a avut nici o
ºansã în faþa Tsvetanei Pironkova, bulgã-
roaica impunându-se cu un dublu 6-3,
dupã o orã ºi 19 minute de joc.

Pentru participarea la turneul de la
Miami, Cîrstea va primi 35 de puncte WTA
ºi un cec în valoare de 14.945 de dolari.

Asearã, dupã închiderea ediþiei, a jucat
ºi ultima noastrã reprezentantã la compe-

Sediul FIFA din oraºul elveþian Nyon a
gãzduit, ieri, tragerea la sorþi a sferturilor
de finalã ale Ligii Campionilor, fazã unde s-
au calificat în premierã toate favoritele.
Astfel, Real Madrid va avea ocazia sã se
rãzbune pe Borussia Dortmund dupã semi-
finala de sezonul trecut (1-4 ºi 2-0), mai
ales cã formaþia germanã nu va putea con-
ta la turul de pe „Bernabeu” pe golgheterul
sãu, Robert Lewandowski, suspendat. Po-
lonezul reuºise în primãvarã s-o elimine de
unul singur pe Real, înscriind toate cele
patru goluri ale formaþiei sale în turul de pe
„Iduna Park”.

Cel mai echilibrat duel pare a fi cel din-
tre echipa lui Jose Mourinho, Chelsea, ºi

LIGA CAMPIONILOR – TRAGERE LA SORÞI SFERTURI DE FINALÃ LIGA EUROPA – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

„Galacticii” reediteazã semifinala„Galacticii” reediteazã semifinala„Galacticii” reediteazã semifinala„Galacticii” reediteazã semifinala„Galacticii” reediteazã semifinala
de sezonul trecut cu Dortmund,de sezonul trecut cu Dortmund,de sezonul trecut cu Dortmund,de sezonul trecut cu Dortmund,de sezonul trecut cu Dortmund,

Mourinho – ciocnire cu bogaþii de la PSGMourinho – ciocnire cu bogaþii de la PSGMourinho – ciocnire cu bogaþii de la PSGMourinho – ciocnire cu bogaþii de la PSGMourinho – ciocnire cu bogaþii de la PSG
cea a lui Laurent Blanc, Paris SG, lidere la
zi în competiþiile interne. La polul opus se
încadreazã disputa dintre Bayern Munchen
ºi Manchester United, cu trupa germanã,
deþinãtoarea en-titre a trofeului, pornind
drept mare favoritã.

În fine, tabloul e completat de disputa
spaniolã dintre FC Barcelona ºi Atletico Ma-
drid. Cele douã au remizat de fiecare datã
în cele trei confruntãri directe din august
2013 încoace, de douã ori în Supercupã ºi
o datã în campionat.

Prima manºã, cu Real Madrid, Paris SG,
Man. United ºi FC Barcelona echipe gazdã,
va avea loc în 1 ºi 2 aprilie, în timp ce retu-
rul este programat în 8 ºi 9 aprilie.

Rezultate consemnate joi seara
Anji – AZ Alkmaar 0-0 (în  tur 0-1)
Valencia – Ludogoreþ 1-0 (3-0)
(Paco Alcacer 59; Cosmin Moþi a fost integralist la formaþia bulgarã)
Benfica – Tottenham 2-2 (3-1)
(Garay 34, Lima 90+5 pen. / Chadli 78, 79; În continuare accidentat, Vlad Chiricheº a
absentat din lotul oaspeþilor)
Fiorentina – Juventus 0-1 (1-1)
(Pirlo 71)
Napoli – FC Porto 2-2 (0-1)
(Pandev 21, Zapata 90+2 / Ghilas 69, Quaresma 76)
FC Salzburg – FC Basel 1-2 (0-0)
(Soriano 22 / Streller 50, Sauro 60)
Viktoria Plzen – Lyon 2-1 (1-4)
(Kolar 60, Tecl 62 / Gomis 45+3)
Betis – FC Sevilla 0-2 (2-0), 3-4 lov. dep.
(Reyes 20, Bacca 75)

Program sferturi de finalã, conform tragerii la sorþi de ieri,
efectuatã de asemenea la Nyon

AZ Alkmaar – Benfica
Lyon – Juventus
FC Basel – Valencia
FC Porto – FC Sevilla
Meciurile se vor disputa în 3 ºi 10 aprilie.

Sorana Cîrstea, eliminatã ºi ea la Miami
tiþia din Florida, Simona Halep (nr. 5
WTA), meci contra australiencei Casey
Dellaqua (locul 56). Partida a contat de
asemenea pentru turul secund.

LIGA A IV-A –

ETAPA A 24-A
Sâmbãtã, ora 12:00: Viitorul Cârcea –

Victoria Celaru, Prometeu Craiova – Vânã-
torul Desa, CS Iºalniþa – Dunãrea Bistreþ,
Recolta Ostroveni – Danubius Bechet, Pro-
gresul Segarcea – CSO Filiaºi,

Dunãrea Calafat – SF Gicã Popescu. Par-
tida Amaradia Melineºti – CSU Craiova II s-
a disputat asearã, dupã închiderea ediþiei.

Unirea Leamna stã, deoarece Avocaþii Cra-
iova s-a retras din campionat.

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

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

Seria I – Etapa a 15-a
Duminicã, ora 11:00: Voinþa Caraula – Vii-
torul Vârtop, Victoria Pleniþa – Progresul
Bãileºti, Flacãra Moþãþei – Tractorul Cetate,
Viitorul Ciupercenii Noi – SIC Pan Unirea,
Viitorul Întorsura – SC Poiana Mare, Avân-
tul Rast – Avântul Giubega, Recolta Galicea
Mare – Fulgerul Maglavit, Avântul Verbiþa –
Voinþa Radovan.
1. SIC PAN 40 9. Verbiþa 17
2. Poiana Mare 31 10. Caraula 16
3. Pleniþa 28 11. Radovan* 13
4. Cetate 26 12. Giubega 13
5. Moþãþei 25 13. Maglavit 12
6. Bãileºti 25 14. Galicea Mare 10
7. Întorsura 19 15. Ciupercenii N.8
8. Rast * 17 16. Vârtop 7
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  pena-
lizate cu 6 puncte.

LIGA A V-A

Seria a II-a – Etapa a 16-a
Duminicã, ora 11:00: Standard ªimnicu de
Sus – Luceafãrul Craiova, ªtiinþa Malu Mare
– Viitorul Coºoveni, Arena Bulls Preajba –
Inter Secui, Avântul Þuglui – Viitorul 2 Câr-
cea, Unirea Braloºtiþa – Jiul Breasta. Viitorul
Craiova – AS Goieºti, Jiul Bucovãþ – Rapid
Potmelþu (ore nestabilitã pânã la închiderea
ediþiei). Voinþa Belcin stã.
1. Coºoveni 37 9. Braloºtiþa 17
2. Malu Mare 32 10. Þuglui 16
3. Potmelþu 29 11. ªimnicu S. 16
4. Preajba 28 12. Bucovãþ 11
5. Secui 26 13. Breasta 10
6. Cârcea 2* 24 14. Luceafãrul* 7
7. Goieºti 22 15. Viitorul Cr. 5
8. Belcin 21

Seria a III-a – Etapa a 16-a
Duminicã, ora 11:00: Victoria Cãlãraºi –
Olimpia Bãdoºi, Progresul Castranova – AS
Rojiºte, Sporting Leu – Unirea Amãrãºtii de
Jos, Unirea Tâmbureºti – Viitorul Apele Vii,
Viitorul Bratovoieºti – Viitorul Ghindeni. Ajax
Dobroteºti – Progresul Amãrãºtii de Sus (ora
12:00). Unirea Tricolor Dãbuleni ºi Fulgerul
Mârºani stau.
1. Mârºani 27 8. Apele Vii 18
2. Dãbuleni 27 9. Cãlãraºi* 16
3. Tâmbureºti* 26 10. Castranova 15
4. Amãrãºtii S. 24 11. Bratovoieºti 13
5. Rojiºte 23 12. Bãdoºi 11
6. Dobroteºti 23 13. Ghindeni 9
7. Leu 22 14. Amãrãºtii J.3
Progresul Castranova este penalizatã cu 6
puncte.
* - un joc mai puþin.

LIGA A VI-A
Seria a II-a – Etapa a 13-a

Duminicã, ora 11:00: ªtiinþa Calopãr
– Viitorul Valea Stanciului, Aktiv Padea –
Viitorul Gângiova, Viitorul Mãceºu de Sus
– Recolta Urzicuþa, A.F.C. Giurgiþa – Pro-
gresul Cerãt, Unirea Goicea – Triumf Bâr-
ca, Dunãrea Gighera – Recolta Mãceºu de
Jos.

1. Bârca 28 7. Padea 16
2. Gighera 26 8. Giurgiþa* 15
3. Mãceºu J. 24 9. Urzicuþa* 12
4. Goicea 23 10. Gângiova 11
5. Mãceºu S. 21 11. Valea St. 10
6. Cerãt 17 12. Calopãr 3

Seria a III-a – Etapa a 13-a
Duminicã, ora 11:00: Voinþa Puþuri –

Viitorul Sadova, Luceafãrul Popânzãleºti –
Atletico Zãnoaga, Avântul Dobreºti – Toren-
tul Secui, Avântul Daneþi – Unirea Câmpeni.
Avântul Pieleºti – Unirea Dioºti, Energia Ra-
domir – Flacãra Drãgoteºti (ore nestabilitã
pânã la închiderea ediþiei).

1. Daneþi 28 7. Pieleºti 17
2. Dobreºti 27 8. Dioºti* 16
3. Radomir* 26 9. Câmpeni 10
4. Sadova 22 10. Secui 8
5. Zãnoaga 20 11. Drãgoteºti 4
6. Puþuri 18 12. Popânzãl. 0
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 14-a
Duminicã, ora 11:00: FC Schitu – Jiul

Mihãiþa, Energia Craiova – Voinþa Raznic,
Viitorul Valea Fântânilor – Avântul Gherceºti,
AS Greceºti – AS Scaeºti. Progresul Mis-
chii – Viitorul Sfârcea, Vulturul Cernãteºti –
Viitorul Brãdeºti (ore nestabilitã pânã la în-
chiderea ediþiei).

1. Cernãteºti 28 7. Sfârcea 16
2. Scaeºti 28 8. Gherceºti* 12
3. Raznic 22 9. Mischii 10
4. Mihãiþa 18 10. Brãdeºti 10
5. Energia 16 11. Valea F. 9
6. Schitu* 16 12. Greceºti 3
* - un joc mai puþin.
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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

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 23 16 7 0 51-14 55
Astra 23 15 4 4 51-21 49
Petrolul 23 12 10 1 33-13 46
Dinamo 23 11 6 6 32-19 39
FC Vaslui 23 10 6 7 23-16 36
Pandurii 23 11 5 8 42-28 35
Ceahlăul 23 8 9 6 22-20 33
CFR Cluj 23 7 10 6 29-25 31
Gaz Metan 23 8 6 9 27-26 30
Chiajna 23 8 6 9 27-31 30
Botoşani 23 8 5 10 21-33 29
ACS Poli 23 7 5 11 19-27 26
Oţelul 23 7 3 13 25-39 24
Năvodari 23 6 6 11 20-40 24
Viitorul 23 5 8 10 16-37 23
„U” Cluj 23 5 6 12 19-37 21
FC Braşov 23 4 6 11 22-32 20
Corona 23 2 6 15 18-39 12
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Etapa a XXIV-a
Meciurile Astra – Oţelul şi Gaz Metan – Corona s-au jucat aseară.
Concordia – Petrolul – sâmbătă, ora 18 (Digi 1)
Dinamo – Pandurii – sâmbătă, ora 21 (Digi 1)
FC Botoşani – Viitorul – duminică, ora 14 (Digi 1)
Săgeata – Steaua – duminică, ora 19 (Digi 1)
ACS Poli – FC Vaslui – luni, ora 18.30 (Digi 1)
FC Braşov – Ceahlăul – luni, ora 19 (Dolce 1)
CFR Cluj – „U” Cluj – luni, ora 21 (Digi 1)

Meciul de debut al lui Gabi Balint
pe banca tehnică a CSU Craiova în-
cheie etapa a 18-a a seriei a doua din
eşalonul secund. La fel ca jocul de
la Arad, cel cu gorjenii lui Gabi Za-
hiu nu are miză, întrucât obiectivele
celor două formaţii sunt diferite şi
punctele nu se vor contabiliza în ie-
rarhiile care contează, de play-off sau
play-out. Balint a anunţat că-şi va
menaja câţiva jucători pentru dispu-
ta din etapa intermediară, cu FC Olt,

Programul echipelor de sală ale Craiovei în acest week-end
SCM U Craiova – Tomis Constanţa – play-out-ul

Diviziei A1 feminine de volei, sâmbătă, ora 18 şi dumi-
nică, ora 18, Sala Sporturilor „Ion Constantinescu”.

BCMU Piteşti – SCM U Craiova – Liga Naţională
masculină de baschet,  etapa a 24-a, sâmbătă, ora 18,
Sala „Trivale”.

Liga Naţională feminină de basc het, etapa a 26-a:
SCM CSS Craiova – Olimpia CSU Braşov 68-93 (23-
21, 14-33, 9-19, 22-20). Au juc at pentru Craiova:
Moţăţeanu (29), Tinca (2) , Matei (8), Olteanu (9),
Ninu (20), intrând pe parcurs şi: Bogea, Magla,
Gheorghe.

Aşa cum s-a întâmplat deseori
pe parcursul acestui sezon, echi-
pele doljene din Liga a III-a au pier-
dut şi meciurile disputate ieri în
judeţul I lfov. Viitorul Municipal
Craiova a rezistat până în prelun-
giri la Domneşti, dar Gabriel Radu
a marcat în minutul 91 pentru gaz-
de singurul gol al meciului. Antre-
norul Alin Gavrilă a jucat cu: Vişa-
nu - Chiriţă, Gheorghiţă (46 Istu-

Liga a III-a, seria a 3-a

Echipele doljene pierd din nou în Ilfov
dor), Badea, Popa (70 Trică) -
Mitroi, Năstase, Mirescu, Tudor
(70 Ţucă) -  C. Scarlat, L. Scarlat
(65 Sgubin). La Cernica, CS Po-
dari a fost destul de devreme sigu-
ră de eşec, fiindcă Dinamo II a
marcat în minutele 5, 25 şi 49 prin
Crişan, Velici şi Chiriţă. Antreno-
rul Bogdan Vrăjitoarea a mizat pe
echipa: Purcea - Orban, Dreşcă,
Dina, Ciocioană - Stoica, Jianu,

Crângoiu - Răduţ, Preda - Stăn-
cuţă.  În alte meciuri din seria a
III-a: Inter Clinceni – CS Balo-
teşti 0-0, Concordia II Chiajna –
FC Balş 3-1, Juventus – CS Tu-
nari 1-1. După etapa a 19-a, CS
Podari este pe locul 11, cu 19
puncte, la egalitate c u lanterna
roşie Concordia Chiajna, iar  Mu-
nicipal Craiova a rămas pe poziţia
a noua, cu 20 de puncte.

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

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 9 4 3 2 8-5 15
2. CS Universitatea 8 4 2 2 12-9 14
3. FC Olt Slatina 9 3 3 3 5-6 12
4. CSM Rm. Vâlcea 6 3 1 2 9-7 10
5. Olimpia S. M. 9 2 3 4 5-9 9
6. Metalul Reşiţa 9 2 2 5 9-12 8

Liga a II-a, seria 2-a,
etapa a 18-a
Gloria Bistriţa – UTA Arad 1-3
A marcat: R. Radu (66) / Feussi (39),
Laso (58), O. Popescu (82).
Olimpia Satu Mare – FC Olt 0-1
A marcat: Bardu (22)
FCU Craiova – CS Mioveni 2-3
Au marcat: Cl. Bălan (1), Dorel Stoica
(64 – pen.) / Năstăsie (20 – pen.),
Mazilu (60), Răuţă (78).
CSU Craiova – Minerul Motru
(astăzi, ora 18, TVR 3)
Metalul Reşiţa – CSM Rm. Vâlcea
(astăzi, ora 11)
ASA Tg. Mureş – FC Bihor
(astăzi, ora 11, TVR 3)

Seria I, etapa a 21-a,
astăzi, ora 11:

CF Brăila – Rapid CFR Suceava,
SC Bacău – Dunărea Galaţi, Unirea
Tărlungeni –  ACS Berceni, Unirea
Slobozia – Gloria Buzău, Farul Con-
stanţa – Rapid Bucureşt i (o ra 16,
TVR1). Clasament: 1. CSMS Iaşi 37p,
2. Rapid 35p.

Clasament play-out
1. CS Mioveni 10 6 1 3 14-12 19
2. UTA Arad 8 4 2 2 9-7 14
3. FC Bihor Oradea 9 3 4 2 7-6 13
4. FCU Craiova 8 3 3 2 9-7 12
5. Gloria Bistriţa 9 3 0 6 6-9 9
6. Minerul Motru 8 2 0 6 8-12 6

Balint are ocazia să debuteze cu dreptul
CSU Craiova întâlneşte „lanterna roşie”,

Minerul Motru, pe „Ion Oblemenco”

dar cu siguranţă va forţa un succes
la debutul pe „Ion Oblemenco”. Con-
form site-ului oficial al CSU, echipa
pe care o va folosi noul antrenor în
seara aceasta este: Brac – Kitanov-
ski, Ljubinkovic, Pătraşcu, Vătăjelu
– Vandelannoite, Pleşan, Varga, Fer-
felea – Curelea, Valskis. De partea
cealaltă, lanterna roşie, pregătită de
Gabriel Zahiu, ar putea juca în for-
mula: Popescu – Traşcă, Inclănzan,
Dicu, Schinteie – Stoenac, Rada,

Nicoloff – Fărcăşanu, Ungu-
ru – Trifu. Brigada de arbitri
care va oficia jocul îi cuprin-
de pe: Denis Heidiner (Hu-
nedoara) – Andrei Chiţoiu
(Timişoara), Dragoş Baluna
(Bucureşti), rezervă fiind
Zoltan Erdei din Slatina. Ob-
servatori au fost delegaţi:
Victor Berbecaru (Rm. Vâl-
cea) şi Victor Cruceană (Bu-
cureşti). În tur, CSU Craio-
va s-a impus cu 1-0, datori-

tă golului marcat de Zoran Ljubin-
kovic.

Revine promoţia de bilete
la meciul cu Bihorul

Pentru meciul de astăzi, cu Mi-
nerul Motru, clubul CSU Craiova
nu a mai organizat promoţie cu bi-
lete gratuite pentru cei care coman-
dă pe site-ul clubului. Astfel, bile-
tele costă 5 lei (la peluza nord şi

tribuna a doua), 10 lei (la tribuna
I) şi 20 de lei (la tribuna 0). În
schimb, la următorul meci de aca-
să al alb-albaştrilor, de sâmbăta vii-
toare (ora 16), cu FC Bihor, fanii
pot accesa site-ul oficial al clubu-
lui, csuc.ro, pentru a comanda bi-
lete, acestea urmând să fie primite
acasă, fără costuri. Promoţia este
valabilă pentru biletele de la tribu-
na a doua şi Peluza Nord, iar ac-
cesarea online se face până mier-
curi, ora 12. Între timp, miercuri,
CSU dispută intermediara cu FC
Olt pe arena „1 mai” din Slatina.

Echipa lui Mititelu,
pe loc retrogradabil
în clasamentul de play-out

Ieri după-amiază, la Drobeta
Turnu Severin, doar 200 de spec-
tatori s-au adunat să vadă meciul
echipei lui Mititelu cu CS Mioveni.
Deşi au marcat în secunda 50, gaz-
dele n-au putut ţine ritmul impus
de argeşeni şi au cedat cu 2-3,  iar
şansele de a ajunge în play-off sunt
tot mai mici.  Mai mult, ]n clasa-
mentul de play-out,  FCU Craiova
este pe loc retrogradabil. Dragoş
Bon a folos it echipa: Hotoboc  -
Goge, D. Bălaşa, D. Stoica, Buşu
- Sg.  Popescu (59 Frăs ineanu),
Mârzeanu, Săceanu, V. Gheorghe
(71 M. Roman) -  Cl. Bălan, Fl.
Şerban. Stoperul Daniel Bălaşa a
fost eliminat în prelungiri, primind
al doilea cartonaş galben.


