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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- A venit primăvara, Popescule, au înverzit
copacii, au înflorit, au început plimbările prin
parc, ai început motocicliştii să ne strice somnul...
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Primul

cotidian al

Olteniei

Consilie rii municipali
vor avea pe  masă, la şedin-
ţa ordinară de  joi, ş i pro-
ie ctele de hotărâre privind
organigramele  ş i statutul

de  funcţii de la trei regii craiove ne . În rapoartele  care  înso-
ţe sc proie cte le , se  pre cizează de către  nici o regie  nu şi-a
schimbat numărul de  angajaţi, în sensul că nu a fost  nime ni
dat afară ş i nu va fi nime ni angajat în 2014.  Exis tă totuşi o
noutate  care e ste comună la toate  ce le  trei regii,  ş i anume
acee a că au apărut şefi noi în cadrul f iecăreia.

Fără angajări
la regiile craiovene
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la regiile craiovene

„Demnitate
şi onoare”
la Marius Deca

 „Nu comentez lucrurile pe
care le spune Mihai Voicu. Un
pre fe ct  nu se  pre te ază să
sune un cons ilie r local,  în
condiţiile  în care la ace astă
şe dinţă au participat 200 de
pe rsoane ”. Afirmaţia ac easta,
de-a dreptul gros ieră, lipsită de
conţinut, aparţine c etăţeanului
Marius  Deca din Craiova, pen-
tru moment reprezentantul Gu-
vernului în teritoriu, intervievat
fiind de jurnalistul Bogdan Gro-
şereanu de la GdS. Marius  Deca
se legitimează c a „prefec t”,
demnitate care, potrivit legii spe-
ciale, îi c onferă s tatutul de înalt
func ţionar public.
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METEO
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Elena Bãsescu nu candideazã
la europarlamentare

Fiica cea micã a preºedintelui, Elena
Bãsescu, a declarat ieri, într-o conferinþã
de presã în care a anunþat înscrierea în
PMP, cã nu va candida la alegerile euro-
parlamentare din 25 mai nici pe listele Par-
tidului Miºcarea Popularã, nici ca inde-
pendentã. „Doresc sã mulþumesc priete-
nilor de la PMP pentru cã mi-au oferit
locul 2, însã mi se pare o favoare prea
mare. Mi s-ar pãrea un troc imoral, rezer-
vat marilor justiþiari. Nu voi candida ca
independent deoarece nu doresc sã iau
unul, douã sau trei procente de la Miºca-
rea Popularã. (...) În final, îmi exprim spe-
ranþa ca toþi cei care mi-au oferit semnã-
turile sã dea votul Miºcãrii Populare, ºi
nu altui partid, nu PDL, care pe poziþii
eligibile are oameni care au depãºit vâr-
sta pensionãrii”. În cursul zilei de ieri, eu-
roparlamentarul Elena Bãsescu ºi-a anun-
þat oficial demisia din PDL, începând din
aceeaºi zi.

PSD, UNPR, PC ºi UDMR vor
avea o propunere comunã,
astãzi, pentru ºefia ASF

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
cã PSD, UNPR, PC ºi UDMR vor avan-
sa, astãzi, o propunere comunã pentru
ºefia Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF), el arãtând cã va avea o dis-
cuþie în prealabil ºi cu guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, pe aceastã temã. „În
ceea ce priveºte alte instituþii aflate în
subordinea Parlamentului, am hotãrât îm-
preunã sã declanºãm procedura în ca-
drul Parlametului pentru numirea unui nou
preºedinte la ASF”, a spus Ponta, dupã
reuniunea liderilor coaliþiei guvernamen-
tale. Întrebat pe cine susþine la preºedin-
þia ASF ºi dacã Miºu Negriþoiu este o
variantã, premierul a rãspuns cã „urmea-
zã sã am o discuþie, azi sau mâine (n.r. –
ieri sau astãzi) cu guvernatorul BNR, dom-
nul Isãrescu, ºi marþi grupuruile PSD,
UNPR, PC ºi UDMR vom avea o propu-
nere comunã”.

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a anun-
þat, ieri, cã 234.000 de pensionari vor primi
pensii mai mari, în medie cu 63 de lei, pânã la
sfârºitul lunii martie, dupã aplicarea indice-
lui de corecþie ºi suplimentarea punctajelor
în cazul persoanelor care s-au pensionat
dupã 1 ianuarie 2011. Recalcularea a peste
200.000 de pensii a fost decisã de Guvern
în 18 decembrie 2013, prin ordonanþã de ur-
genþã, adoptatã în urma deciziei Curþii Con-
stituþionale (CC) referitoare la pensiile din
perioada 2011- ianuarie 2013. Rovana Plumb a
precizat ieri, într-o conferinþã de presã, cã
pentru persoanele care s-au pensionat dupã
1 ianuarie 2011 se aplicã, conform prevede-
rilor legale, indicele de corecþie, prin care se
asigurã o corelare mai bunã între câºtigurile
salariale ºi pensia primitã de aceºtia. Potrivit
ministrului, dupã aplicarea prevederilor le-
gale 234.000 de persoane vor beneficia de supli-
mentãri ale punctajelor ºi, implicit, ale veniturilor,
fiind vorba, în medie, de o creºtere de 63 de lei per
pensie. „Prin recalculare se ºterg discrepanþele care
au creat frustrare ºi umilinþe”, a explicat ministrul
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PNL a depus ieri, la Biroul Electo-
ral Central, lista de candidaþi la euro-
parlamentare, împreunã cu aproxima-
tiv 1,2 milioane de semnãturi de sus-
þinere, preºedintele Crin Antonescu
precizând cã sperã ca numãrul de
voturi obþinut în alegeri sã-l depã-
ºeascã cel al susþinãtorilor declaraþi.
Lista candidaþilor este deschisã de
Norica Nicolai, urmatã de Adina Vã-
lean, Ramona Mãnescu, Cristian Bu-
ºoi, Renate Weber, Eduard Hellvig,
Mihai Þurcanu, Claudia Benchescu,
Romeo Stavarache ºi Andrei Mura-

Preþul gazelor pentru con-
sumatorii  casnici  va creºte cu
2% de la 1 april ie,  urmând ca,
pânã la finele anului,  sã aibã
loc alte douã scumpiri, de câte
3%, la 1 iulie ºi ,  respectiv, 1
octombrie, a declarat, ieri, pre-
ºedintele Autoritãþi i  Naþiona-
le de Reglementare în Energie
(ANRE), Niculae Havrileþ ,  cu

PNL a depus ieri lista
pentru europarlamentare

Dragnea: România va începe curând exportul de carne de porc în China
ºi face demersuri pentru exportul de lapte

ANRE: Preþul gazelor pentru populaþie
va creºte cu 8% în acest an

România va exporta în China carne de porc
în perioada imediat urmãtoare ºi face demer-
suri pentru ca autoritãþile chineze sã fie de
acord cu exporturile de lapte ºi produse lacta-
te, a anunþat ieri vicepremierul Liviu Dragnea,
la Beijing, dupã o întâlnire cu omologul sãu
chinez, Zhang Gaoli, relateazã Agerpres. „În
ceea ce priveºte exportul de carne de porc,
procedurile sunt finalizate, urmeazã ca în pe-
rioada urmãtoare sã înceapã efectiv primele
exporturi de carne de porc din România. În
ceea ce priveºte exportul de carne de bovine,
noi am trimis ultimul document, ºi anume for-
ma certificatului sanitar-veterinar, ºi aºteptãm
de la autoritãþile chineze sã ne rãspundã. De
asemenea, i-am propus domnului vicepremier
sã extindem exportul în domeniul produselor
alimentare ºi la carnea de ovine, ºi la lapte, ºi
produsele din lapte. (...) În ceea ce priveºte

Muncii, adãugând cã pânã la sfârºitul lunii martie
toþi cei 234.000 de pensionari vor primi diferenþa
de pensie aferentã pentru lunile noiembrie ºi de-
cembrie 2013, efortul bugetar pentru cele douã luni
fiind de 23 de milioane de lei. Premierul Victor Pon-

ta, aflat la conferinþã, a asigurat cã banii
necesari sunt deja în bugetul pe 2014 apro-
bat de Parlament, de la bugetul de stat
fiind transferaþi în acest sens cãtre buge-
tul asigurãrilor sociale de stat aproxima-
tiv 200 de milioane de lei. El a admis cã
pensiile sunt încã mici faþã de nevoile pen-
sionarilor, dar a punctat cã este vorba de
o recuperare dupã pierderile suferite în
2009-2011. „Esenþial este cã sunt niºte bani
în plus, nu în minus”, a spus Ponta. În 18
decembrie 2013, Guvernul a avizat, prin
ordonanþã de urgenþã, recalcularea a pes-
te 200.000 de pensii, în urma unei decizii a
Curþii Constituþionale. Guvernul preciza
atunci cã a fost adoptatã ordonanþa de
urgenþã care reglementeazã, printre alte-
le, indicii de corecþie pentru drepturile de
pensie ale unor persoane care s-au pensi-

onat, ºi anume: 1,12 pentru persoanele ale cãror
drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ia-
nuarie 2011-31 decembrie 2011 ºi 1,17 pentru per-
soanele ale cãror drepturi de pensie s-au deschis
între 1 ianuarie 2012 ºi 22 ianuarie 2013.

ru. Întrebat dacã ar semna pe lista de
susþinãtori ai lui Mircea Diaconu,
care încearcã sã strângã cele 100.000
de semnãturi pentru a-ºi putea de-
pune candidatura ca independent,
Antonescu a rãspuns  cã nu ar sem-
na din cauza sentinþei de incompati-
bilitate datã de ICCJ, menþionând tot-
odatã cã situaþia lui Eduard Hellvig
nu este comparabilã cu a acestuia.
„Domnul Eduard Hellvig nu este de-
loc într-o situaþie comparabilã cu cea
a domnului Mircea Diaconu, este
într-o situaþie comparabilã cred cu

cea a doamnei Andronescu
(n.r. – Ecaterina Andronescu,
locul doi pe lista Alianþei PSD-
PC-UNPR). Deci, domnul Hel-
lvig se aflã într-un litigiu care
se desfãºoarã în instanþã, îm-
potriva domnului Hellvig nu
existã nici o sentinþã definiti-
vã, ceea ce din pãcate este ca-
zul lui Mircea Diaconu”, a spus
liderul PNL, ca replicã la o de-
claraþie a premierului Ponta.

prilejul prezentãrii în Parlament
a Raportului privind preþurile ºi
tarifele reglementate pe 2013,
elaborat de ANRE. „La 1 apri-
lie, va fi o creºtere de 2% la pre-
þul gazelor pentru consumato-
rii casnici ºi cu 5% pentru non-
casnici”, a spus acesta. Potri-
vit oficialului ANRE, calenda-
rul de liberalizare pentru acest

an mai prevede
alte douã scum-
piri. „La 1 iulie
va fi o creºtere
p e n t r u  n o n -
casnici  de  5%
ºi  pent ru  cas-
nici de 3%, iar
la 1 octombrie
creºterea va fi
d e  4 %  p e n t r u
non-casnic i  º i
d e  3 %  p e n t r u
c a s n i c i ” ,  a
completa t  Ha-
vrileþ.

carnea de ovine, dumnealor sunt dispuºi sã
începem imediat procedurile necesare pentru
a se realiza acest export, iar referitor la lapte ºi
produsele din lapte au promis cã vor analiza
ºi în perioada imediat urmãtoare vor da un rãs-

puns pe care îl va primi sigur Autoritatea Na-
þionalã Sanitar Veterinarã”, a explicat Dragnea.
Acesta a adãugat cã România îºi propune sã
exporte în China „în jur de 500.000 de ovine”
ºi circa 8.000 de bovine vii. „Noi sperãm sã
ajungem la 500.000 de ovine. Cred cã o sã în-
cepem întâi cu carnea de miel, dupã cum am
discutat astãzi. Carnea de porc trebuie sã în-
ceapã foarte rapid. La carnea de bovine, ime-
diat cum vom primi din partea chinezã rãspun-
sul la aprobarea propunerii noastre de certifi-
cat sanitar-veterinar, vom începe exporturile.
Deci, vorbim de câteva sãptãmâni sau maxim
la varã. În ceea ce priveºte exportul (...) de
bovine vii, este foarte posibil ca, undeva în
luna iunie-iulie, sperãm undeva în jur de 8.000
de bovine vii din România sã plece în China”,
a completat vicepremierul, aflat într-o vizitã
de lucru în China.
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„Nu comente z lucrurile pe
care le spune Mihai Voicu. Un
prefect nu se pretează să sune un
consilier local, în condiţiile în care
la această şedinţă au participat
200 de persoane”. Afirmaţia aceas-
ta, de-a dreptul grosieră, lipsită de
conţinut, aparţine cetăţeanului Ma-
rius Deca din Craiova, pentru mo-
ment reprezentantul Guvernului în
teritoriu, intervievat fiind de jurna-
listul Bogdan Groşereanu de la GdS.
Marius Deca se legitimează ca „pre-
fect”, demnitate care, potrivit legii
speciale, îi conferă statutul de înalt
funcţionar public. Cu un asemenea
statut, Marius Deca inserează în CV-
ul de pe site-ul Prefecturii Dolj că

MIRCEA CANŢĂR

„Demnitate şi onoare” la Marius Deca
exercită „management de nivel
superior în administraţia publi-
că”. Altminteri CV “sănătos”: pro-
fesia de bază lăcătuş. Ca toate ele-
mentele politice “sănătoase” din Dolj.
Sigur că te poţi prăpădi de râs la ase-
menea baliverne, însă trufaşul Ma-
rius Deca, cu serioase restanţe la ca-
pitolul caracter, livrează compuneri
cu mize locale de partid. Deputatul
Mihai Voicu, care i-a cerut „public
demiterea, pentru grave ingerin-
ţe în viaţa politică a unui partid,
contactând personal consilieri lo-
cali ai PNL, spre a le solicita să
nu se prezinte la şedinţa de du-
minică”, nu bătea câmpii. I se şop-
tise „la ureche”, conform obişnuin-

ţei, câte ceva din îndeletnicirile ce-
lui ce exercită „management de
nivel superior în administraţia
publică”. Bineînţeles, în timpul li-
ber, când nu ţopăie pe terenul de
tenis din vecinătatea Parcului Ro-
manescu, în şort, adidaşi şi tricou
de firmă. Tupeul lui Marius Deca
pare suspect, după ce a tăiat frun-
ză la câini o vreme pe la Camera
Deputaţilor, în anturajul deputatu-
lui Mihai Voicu, şi apoi a ocupat –
pe durată determinată – funcţia de
consilier la APIA Dolj (noiembrie
2012, potrivit CV-ului propriu), pe-
rioadă în care, crede domnia sa, a
devenit, la apelul de seară, funcţio-
nar public. Că nimeni nu l-a între-

bat de această nesocotire a preve-
derilor legii este o altă poveste. Nouă
ne-a sunat duios la ureche aserţiu-
nea următoare: „Un prefect nu se
pretează să sune un consilier lo-
cal”. Un prefect în adevăratul sens
al legii – da! – fiindcă este derobat
de orice veşmânt politic, sub sanc-
ţiunea demiterii din funcţie, dar nu e
cazul lui Marius Deca. Deloc altul
decât cel care pe la PNG, în 2007 –
muzica de fond a vieţii publice –
povestea colegul său de partid Ni-
colae Minae, „dorea să ajungă pre-
şedinte şi s-a dus la Bucureşti, m-
a cântat pe acolo şi până la urmă
a reuşit să mă schimbe”. A ieşit
un circ întreg, cu o arhivă sustrasă,

cu reclamaţii pe la poliţie şi tot tacâ-
mul. Nu regreta, într-o împrejurare
deloc îndepărtată, cetăţeanul Marius
Deca faptul că nu poate face politi-
că, deşi „celelalte structuri, deasu-
pra prefectului, fac?”. Aşa că a ră-
mas sedus de jocurile de culise, pen-
tru care a dovedit ceva vocaţie, fi-
indcă pe fostul său partid nu dă doi
bani. Nu demnitatea şi onoarea în
exces îl definesc pe Marius Deca,
pentru o vreme reprezentantul Gu-
vernului în teritoriu, ci speranţa ne-
întemeiată, viclenia că poţi investi
prost şi entuziasmat, fără multe re-
guli de conduită. Şi fără vaccin sal-
vator. Asta deşi politica şi morala sunt
inseparabile în democraţie.

RAT Craiova înfiinţează
abonamentul unic

Conducerea RAT Craiova le propune con-
silierilor municipali să voteze un proiec t de
hotărâre prin care se înfiinţează abonamen-
tul unic pentru călători. Potrivit proiectului,
abonamentul va fi valabil pe toate traseele
regiei şi va putea f i cumpărat la preţuri dife-
rite, în funcţie de durata lui: 65 de lei pentru
o lună, 34 de lei pentru 15 zile şi 18 lei pen-
tru 7 zile.  Motivaţia conducerii RAT Craiova
este aceea că traseele sunt lungi, iar călătorii
nu folosesc  tot traseeul, ci, dimpotrivă, au

nevoie de două sau chiar trei trasee pentru a
ajunge la serviciu. Până acum, RAT Craiova
le oferă călătorilor varianta unui abonament
pe toate liniile c are costă 90 de lei. Ca o com-
paraţie, la nivelul lunii august 2013, RAT
Craiova a vândut 1.213 abonamente pe toate
liniile, la jumătate din numărul abonamente-
lor pe o singură linie, care sunt şi cele mai
solicitate de craiovenii care circ ulă cu auto-
buzele RAT Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

RAADPFL Craiova a funcţio-
nat anul trecut c u 664 de anga-
jaţi ş i îşi propune să meargă şi
în acest an cu ac elaş i număr de
salariaţi.  Dintre aceştia însă vor
fi câţiva care îş i vor schimba în-
cadrarea, devenind şefi de bi-
rouri. Conducerea propune în-
fiinţarea a două birouri noi, prin
redis tribuirea salariaţilor de la alte
compartimente. Se c omasează
formaţia ”Mobilier urban, fântâni
arteziene şi centrale termice” cu
sectorul „Mecanizare,  exploata-
re şi reparaţii parc auto”, rezul-
tând un servic iu nou,  condus de
un şef , fost tehnic ian în cadrul
altui servic iu. Al doilea şef  apare
la Biroul ”Administrare Grădină
Zoologică”, (birou înfiinţat prin
transformarea formaţiei ”Grădi-
na Zoologică”), postul de biolog

Fără angajări la regiile craiovene
Consilierii municipali vor avea

pe masă, la şedinţa ordinară de
joi, şi proiectele de hotărâre pri-
vind organigramele şi statutul de
funcţii de la trei regii craiovene.
În rapoartele care însoţesc pro-
iectele, se precizează că nici o re-
gie nu şi-a schimbat numărul de
angajaţi, în sensul că nu a fost
nimeni dat afară şi nu va fi ni-
meni angajat în 2014. Există to-
tuşi o noutate care este comună
la toate cele trei regii, şi anume
aceea că au apărut şefi noi în ca-
drul fiecăreia.

devenind şef  birou „pentru o mai
bună c oordonare a acestei acti-
vităţi”.
Trei birouri noi la Termo

SC Termo SRL Craiova are cel
mai mare număr de angajaţi, res-
pectiv 760 de posturi, pe care şi-l
va menţine şi în 2014. Nu se mai
fac angajări, însă salariaţii sunt
redistribuiţi pe birouri şi servicii
noi. Prin reorganizare apar trei bi-
rouri noi. Oficiul „Juridic” se trans-
formă în Biroul „Juridic”, care tre-
ce din subordinea directorului co-
mercial în cea a administratorului
şi care va avea un şef nou. Un alt
birou nou înfiinţat es te biroul
„Dezvoltare-Control”, care trece
din subordinea directorului admi-
nistrativ în cea a administratorului
şi, de asemenea, va avea un şef.

Al treilea birou este „Casierie”, care
va funcţiona în subordinea conta-
bilului-şef al SC Termo SRL ş i
care, de asemenea, va avea şi el
un şef nou, care va fi preluat dintr-
un post de execuţie.

Trei şefi noi şi la RAT Craiova
O altă regie care şi-a alcătuit

organigrama este RAT Craiova.
Ca şi în c azul c elorlalte două re-
gii,  şi aici se păs trează acelaşi

număr de angajaţi din 2013, de
750 de pos turi.  Conduc erea
face, în sc himb,  o serie de re-
distribuiri între compartimente,
rezultând, între altele, şi trei bi-
rouri noi c are vor funcţiona în
ac es t an.  Biroul „Juridic”, prin
cumularea pos turilor deţinute de
consilierii juridici din cadrul Ser-
viciului „Resurse Umane Sala-
r izare” ş i din c adrul Biroului
„Achiziţii şi Aprovizionare”. Postul
de şef de birou se înfiinţeaza prin
transformarea unui post de execu-
ţie într-un post de conducere. Un
alt birou nou înfiinţat es te biroul
„Control”,  c onduc erea regiei
menţionând că este necesar în-
trucât, în 2013, au fost încasări
mari. Al treilea birou este Biroul
„Marketing”, c are va avea patru
fruncţionari, conduşi de un şef
de birou.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Cristian Þãnãcui, de 20 de ani,
din comuna doljeanã Daneþi, a fost
trimis în judeucatã, în stare de arest
preventiv, pentru dare de mitã, pe 5
decembrie 2013. Conform repre-
zentanþilor IPJ Dolj, tânãrul a intrat
în vizorul anchetatorilor pe 8 no-
iembrie 2013, când Cristian Þãnã-
cui, de 20 de ani, din comuna Da-
neþi, a fost depistat de poliþiºtii din
localitate în timp ce conducea un
moped fãrã a poseda permis de
conducere. Pe numele sãu a fost

Evenimentul s-a desfãºurat în amfiteatrul „G-ral Ion Eu-
gen Sandu” de la sediul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului
Dolj, ºi, în prezenþa unui auditoriu numeros, au fost lansate
douã volume, douã lucrãri de mare anvergurã ce trateazã evo-
luþia istoricã a acestei instituþii, garant al drepturilor ºi libertã-
þilor cetãþenilor. Prima operã, “Din Istoria Instituþiei Poliþiei în
Judeþul Dolj”, a fost scrisã de comisar ºef de poliþie dr. Emi-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de dumini-
cã, poliþiºtii Serviciului Rutier-
Biroul Drumuri Naþionale ºi Eu-
ropene, împreunã cu lucrãtorii
Biroului Rutier Craiova ºi for-
maþiunilor rutiere din cadrul po-
liþiilor municipale ºi orãºeneºti,
au organizat o acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea exce-
sului de vitezã pe principalele
drumuri din judeþ, dar ºi pe ar-
terele de circulaþie din Craiova.
În cadrul acestor activitãþi au

Conducerea Tribunalului Dolj
anunþã cã tragerea la sorþi a celor
trei judecãtori ce vor face parte din
BEJ Dolj a fost amânatã pentru
mâine.  Având în vedere calendarul
alegerilor aprobat prin HG nr. 79/
2014 ºi în temeiul art. 26 alin 2 din
Legea nr. 33/2007, privind organi-
zarea ºi desfãºurarea alegerilor pen-

Condamnat definitiv pentru cã a vrutCondamnat definitiv pentru cã a vrutCondamnat definitiv pentru cã a vrutCondamnat definitiv pentru cã a vrutCondamnat definitiv pentru cã a vrut
sã dea ºpagã 50 de euro unui poliþistsã dea ºpagã 50 de euro unui poliþistsã dea ºpagã 50 de euro unui poliþistsã dea ºpagã 50 de euro unui poliþistsã dea ºpagã 50 de euro unui poliþist

Un tânãr de 20 de ani, din comuna
Daneþi, arestat pe 12 noiembrie 2013,
dupã ce a fost prins în flagrant încer-
când sã-i dea ºpagã unui poliþist, a fost
condamnat definitiv la 1 an ºi 8 luni
de închisoare cu executare. Sentinþa
a rãmas definitivã vineri, când Curtea

întocmit dosar penal pentru condu-
cere fãrã permis, însã dupã con-
statarea infracþiunii, tânãrul i-a spus
ofiþerului care efectua cercetãrile cã
pot ajunge la o înþelegere, fiind dis-
pus sã ofere o sumã de bani pentru
nu i se întocmi dosar penal în con-
formitate cu prevederile legale. Asta
pentru cã, în februarie 2013 a fost
condamnat la 8 luni de închisoare
cu suspendare pe durata unui ter-
men de 2 ani ºi 8 luni pentru infrac-
þiuni la regimul circulaþiei, astfel cã

un nou dosar penal îl trimitea dupã
gratii. Ofiþerul a raportat pe cale ie-
rarhicã conducerii IPJ Dolj, a for-
mulat ºi denunþ în acest sens la Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj,
ofiþerii anticorupþie împreunã cu pro-
curorul desemnat din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
punând la punct detaliile flagrantu-
lui. Cristian Þãnãcui s-a prezentat
la sediul Secþiei de Poliþie Ruralã Da-
neþi, i-a pus pe birou subinspecto-
rului de poliþie Bogdan Gheonea

suma de 50 euro
pentru a nu promo-
va dosarul unitãþii
de parchet compe-
tente, fiind imediat
prins ºi dus la Par-
chetul de pe lângã
Tribunalul Dolj unde
a fost reþinut, apoi
prezentat instanþei
care i-a emis man-
dat de arestare pre-
ventivã pentru co-
miterii infracþiunii
de dare de mitã.

ªi-a recunoscut fapta, iar pe 27
ianuarie a.c. Tribunalul Dolj l-a con-
damnat la 1 an ºi 8 luni de închi-
soare cu executare, întrucât i s-a
revocat suspendarea pentru pe-
deapsa de 8 luni primitã anterior. În
plus, instanþa l-a obligat ºi la plata
sumei de 2.100 lei cheltuieli judiciare

ºi i-a menþinut arestarea preventi-
vã. Atât inculpatul, cât ºi procurorii
au declarat apel, soluþionat vineri,
21 martie a.c., de Curtea de Apel
Craiova. Instanþa a respins, ca ne-
fondate apelurile, menþinând hotã-
rârea de pe fond. Decizia Curþii de
Apel Craiova este definitivã.

Dublã lansare de carte la IPJ Dolj

de Apel Craiova a respins atât apelul
declarat de inculpat, cât ºi pe cel al
Parchetului. Tânãrul a vrut sã-i dea
poliþistului 50 de euro pentru a nu-i
întocmi dosar penal pentru conduce-
re fãrã permis, întrucât mai avea la
activ o condamnare cu suspendare.

Poliþiºtii doljeni ºi-au sãrbãtorit, ieri,
ziua, printr-un eveniment cultural. Mai
exact, la sediul instituþiei, în prezenþa
unor reprezentanþi ai mediului universi-
tar din Craiova, au fost lansate douã
volume ambele oferind repere importan-
te din istoria ºi evoluþia poliþiei doljene.

lian Cojocaru, în colaborare cu Dinicã Ciobotea ºi Ion Zarzã-
rã ºi sub coordonarea ºefului IPJ Dolj, comisar ºef Constan-
tin Nicolescu. Volumul I, lansat ieri, trateazã evoluþia Poliþiei
în judeþul Dolj de la primele atestãri istorice ºi pânã în anul
1878. Cea de-a doua lucrare, „Documente din Istoria Poliþiei
Doljene” îi aparþine subcomisarului de poliþie dr. Nicolae Vîl-
voi, în colaborare cu Mihaela Dudu ºi Alexandru Mladinescu
ºi tot sub coordonarea ºefului IPJ Dolj. În lucrarea de faþã,
precedatã de o introducere în care este prezentat succint isto-
ricul acestei instituþii,  sunt reunite unele dintre cele mai repre-
zentative documente din istoria poliþiei doljene care se gãsesc

în depozitele Serviciului Judeþean Dolj al Arhivelor  Naþionale
ºi Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj.

Evenimentul a debutat cu o alocuþiune a comandantului
IPJ Dolj, care a fãcut o scurtã prezentare a autorilor ºi volu-
melor lansate, ulterior luând cuvântul Cezar Avram – prof.
univ. dr. la  Universitatea din Craiova ºi  director al Institutu-
lui de Cercetãri Socio-Umane “C.S. Nicolaescu Plopºor”
Craiova, prof. univ. dr. Toma Rãdulescu, dr. Gabriel Croito-
ru - cercetãtor ºtiinþific principal III în cadrul Institutului de
Cercetãri Socio-Umane C.S. Nicolaescu Plopºor Craiova ºi
apoi conf. univ. dr.  Constanþiu Dinulescu – din cadrul Fa-
cultatii de Drept, Departamentul de Istorie – Relaþii Interna-
þionale ºi Studii Europene, preºedintele Filialei Dolj a Socie-
tãþii de ªtiinþe Istorice din România. Festivitatea a fost în-
cheiatã tot de comisarul ºef Constantin Nicolescu, care a
precizat cã “Albumul Documente din istoria poliþiei doljene
este dedicat tuturor poliþiºtilor doljeni, acelor oameni care
ºtiu foarte bine ce înseamnã datoria ºi onoarea, truda zilnicã
în folosul comunitãþii pentru aplicarea legii, prevenirea ºi
combaterea criminalitãþii.

Judecãtorii din BEJ Dolj se aleg mâine

tru Parlamentul European, republi-
catã, reprezentanþii Tribunalului Dolj
anunþã cã mâine, 26 martie a.c., la
ora 12.00, la sediul instituþiei din
Craiova, strada Brestei, nr. 12, se
va efectua tragerea la sorþi pentru
desemnarea celor trei judecãtori
care vor face parte din Biroul Elec-
toral Judeþean Nr. 17 Dolj.

ªofer prins circulând cu 119 km/h
pe bulevardul „Decebal”

În cadrul unei razii organizate în trafic de
poliþiºtii de la Rutierã doljeni, în cursul zilei de
duminicã, oamenii legii au aplicat nu mai puþin
de 120 de amenzi pentru vitezã neregulamen-
tarã, fiind reþinute ºi patru permise de conduce-
re. Recordul de vitezã îl deþine un tânãr de 19
ani, depistat la volanul unui Audi, pe bulevardul
Decebal din Craiova cu 119 km/h.

fost constatate 156 abateri de
naturã contravenþionalã
pentru sancþionarea cã-
rora  au fos t  apl icate
amenzi în valoare de
peste 28.000 lei,  120
dintre ele fiind pentru vi-
tezã neregulamentarã,
poliþiºtii reþinând ºi 4
permise de conducere.

Unul dintre cei rãmaºi
fãrã permis în timpul ra-
ziei rutiere a fost Adrian
Necºulea, de 19 ani, din

comuna Mârºani, depistat con-
ducând un autoturism Audi, cu
viteza de 119 km/h, pe bulevar-
dul Decebal din Craiova, vitezã
înregistratã cu aparatul radar.
„Poliþiºtii l-au sancþionat cu
amendã în sumã de 765 lei ºi i-
au reþinut permisul de condu-
cere pentru 90 de zile, conform
prevederilor legale”, a precizat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Prin reþeaua EURES, în aceastã perioa-
dã sunt puse la dispozitia persoanelor in-
teresate aproximativ 225 de locuri de
muncã vacante în mai multe state ale Uni-
unii Europene ºi pentru mai multe mese-
rii. Consilierul EURES din judeþul Dolj þine
legãtura cu angajatorii din UE, oferindu-
le acestora posibilitatea sã-ºi anunþe lo-
curile de muncã ºi sã acceseze solicitãri-
le din  diferite state membre ale Comuni-
tãþii. În Danemarca, de exemplu, sunt la
mare cãutate specialiºtii în domeniul IT,
fiind vorba de 24 de locuri disponibile.
În Franþa se cautã specialiºti în domeniul
sãnãtãþii, peste 35 de locuri din care pa-
tru de medic anestezist; zece – medic ge-
neralist; cinci – medic medicinã de ur-
genþã; cinci – medic ginecolog, douã lo-
curi pentru kinetoterapeut, etc. Tot în
Franþa se cautã sudori ºi strungari. Ma-
rea Britanie are cea mai generoasã ofertã
de locuri de muncã.

Englezii cautã
asistenþi medicali

Tot domeniul sãnãtãþii este cel mai ofer-

BRD scade de azi Dobânda
Anualã Efectivã la creditele de ne-
voi personale acordate în cadrul
tradiþionalei sale promoþii de pri-
mãvarã, care se desfãºoarã pânã
la data de 4 mai 2014.  Dobânda
fixã standard oferitã de bancã este
de 10% (8,90% în cazul clienþilor
cu venituri domiciliate la BRD), iar
comisioanele de analizã a dosaru-
lui ºi de administrare lunarã sunt
0. „Solicitanþii de credit care op-
teazã pentru domicilierea venitu-
rilor la BRD vor primi, în cadrul
campaniei, un Gift Card în valoa-
re de 100 lei, dacã valoarea credi-
tului este mai micã sau egalã cu
10.000 lei, de 150 lei dacã valoa-
rea împrumutului este cuprinsã

Tuberculoza sau boala sãrãciei,
aºa cum este supranumitã, ucide
în fiecare an sute de români, chiar
dacã în ultima perioadã s-au înre-
gistrat progrese terapeutice sem-
nificative, iar numãrul de îmbol-
nãviri pare sã fie în scãdere. În
opinia medicilor, de vinã pentru
aceastã situaþie este sãrãcia în care
trãiesc mulþi dintre bolnavi, dar ºi
pacienþii care nu de puþine ori re-
nunþã la tratamentul prescris îna-
inte sã se vindece.

Specialiºtii spun cã boala este
una vindecabilã în condiþiile în care
se respectã tratamentul, însã, un
motiv de îngrijorare în ultimul timp
îl reprezintã creºterea numãrului de
îmbolnãviri în rândul tinerilor ºi
adolescenþilor.

„Incidenþã mare înseamnã
ºi depistare bunã”

În privinþa ratei de inciden-
þã în judeþul Dolj, aceasta a
scãzut de la 165 de cazuri la
suta de mii în anul 2008, la
113 cazuri în 2013. Cu toate
acestea, Oltenia rãmâne pe pri-
mul loc din punct de vedere
al numãrului de pacienþi cu
TBC. Potrivit specialiºtilor
acesta este, pe de-o parte, ºi
un semn cã medicii reuºesc
sã diagnosticheze mai mulþi

Un Gift Card în valoare

de 100 lei
între 10.001 ºi 20.000 lei sau de
200 lei, dacã valoarea finanþãrii
depãºeºte 20.001 lei”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã al
BRD. Clienþii pot alege formula de
creditare pe care o doresc. Opþi-
unile privesc perioada (maximum
cinci ani), cuantumul (pânã la
maximum 65.000 de lei) ºi mo-
dalitatea de rambursare (în rate
constante sau descrescãtoare).
„La acordarea creditului sunt lua-
te în calcul orice fel de venituri -
de la salarii, pensii, venituri din
activitãþi independente, pânã la
dividende, venituri din chirii sau
rente viagere”, se mai precizeazã
în comunicatul BRD.

MARGA BULUGEAN

Chiar dacã judeþul Dolj rãmâne printre primele
în þarã în privinþa incidenþei cazurilor de tubercu-
lozã, medicii spun cã în ultimii ani s-a constatat o
scãdere cu 30 de procente a numãrului de bolnavi
diagnosticaþi cu aceastã afecþiune. În plus, rata de
vindecare a crescut considerabil ajungând la 86%.

bolnavi decât în
alte regiuni. „Inci-
denþã mare în-
seamnã ºi depista-

re bunã. Nu aceasta este neapãrat
o problemã. E bine cã îi luãm în
evidenþã. În primul rând, ne inte-
reseazã dacã rata de vindecare
este bunã. În plus, chiar dacã bol-
navul este din Gorj, Mehedinþi sau
Olt ºi îºi doreºte sã se trateze la
Craiova, noi îl luãm în evidenþã”,
a declarat  dr. Cornel Miu, coor-
donator judeþean al Programul
Naþional de Supraveghere ºi Con-
trol al Tuberculozei.

În Dolj, dispensare TB funcþio-
neazã la Craiova, Filiaºi, Bechet,
Segarcea, Calafat ºi Bãileºti. La
sfârºitul anului 2013, se aflau în
evidenþã aici 987 de bolnavi din
care 647 cazuri noi. 54 de persoa-

ne au murit din cauza acestei boli.

Tratament gratuit, vindecare
în ºase luni

Potrivit medicilor, un tratament
complet împotriva tuberculozei,
desfãºurat sub supraveghere me-
dicalã, aduce, în mod normal, vin-
decarea în ºase luni de zile. În si-
tuaþia în care pacientul abandonea-
zã tratamentul ºi revine atunci
când simptomatologia este mult
mai gravã, acesta riscã sã nu mai
rãspundã la medicaþie, adicã sã do-
bândeascã multidrog rezistenþã. În
plus, costurile cresc de zece ori,
întrucât medicamentele sunt mai
puþin eficiente, mult mai scumpe
iar tratamentul poate sã dureze ºi
doi ani. În aceste condiþii, specia-
liºtii spun cã pentru bolnavii de tu-
berculozã care refuzã sã facã tra-

tamentul ar trebui poate sã se in-
troducã o serie de mãsuri care
sã-i oblige sã urmeze medicaþia
la timp ºi în mod corect, adicã
sub supravegherea medicului.

„Facem eforturi cu anumiþi pa-
cienþi care nu doresc sã facã tra-
tamentul pânã la capãt, deºi acesta
este gratuit. Este drept cã unii oa-
meni, mai ales din mediul rural,
nu au suficienþi bani nici mãcar
pentru transport. Ori, scãderea
numãrului bolnavi nu se poate re-
aliza decât prin creºterea standar-
dului de viaþã”, a mai spus dr.
Cornel Miu.

RADU ILICEANU

tant, 50 de locuri pentru asis-
tent medical generalist ºi zece
de asistent medical terapie
intensivã. Mai se cautã ºi in-
ginerii mecanici, automatiºti
dar ºi analiºtii programatori
ºi financiari. 38 de locuri de
muncã sunt puse la bãtaie de
angajatorii spanioli, zece de
inginer software integrat,
zece – inginer sectorul auto,
zece – proiectare ºi opt lo-
curi de inginer alte speciali-
tãþi. Norvegienii cautã ingi-
neri, opt job-uri de ingineri
sunt prezentate doljenilor de
întreprinzãtori din Norvegia,
în domeniul mecanic, elec-
tric, siguranþã tehnicã, struc-
turi proiectare, etc. ªi germanii cautã spe-
cialiºti în electronicã ºi mecanicã, dar ºi
însoþitori persoane în vârstã. Irlandezii au
nevoie de medici psihiatrii, zece locuri, de
asistenþi medicali, 14 locuri ºi de un me-
dic oftalmolog, un loc. „Precizãm cã lo-
curile de muncã oferite prin reþeaua EU-

RES se pot modifica sãptãmânal sau chiar
zilnic, în funcþie de ofertele venite din par-
tea angajatorilor din Spaþiul Economic Eu-
ropean”, a spus Daniela Barbu, directorul
executiv al AJOFM Dolj, într-un comuni-
cat de presã.

MARGA BULUGEAN
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Ediţia desfăşurată în acest an a
însemnat un record din punc t de
vedere al numărului de partic i-
panţi,  la concurs participând 342
de elevi din şcoli din judeţele Ol-

342 de elevi au participat la cea de-a XI-a ediţie
a Concursului Naţional de Matematică “SFERA”

Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” Băileşti, în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj, Societatea de Ştiinţe Matematice din Ro-
mânia-Filiala Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj,

şi redacţia revistei “Sfera Matematicii” au or-
ganizat sâmbătă, 22 martie a.c. a XI-a ediţie
Concursul Naţional de Matematică “SFERA”,
care se adresează elevilor din clasele II-X.

teniei, dar  şi doi elevi din Litua-
nia. “Ediţia din ac est an a fost
onorată de prezenţa, din partea
Fac ultăţii de Ştiinţe Exac te, din
cadrul Universităţii din Craiova,  a

domnului lector  univ. dr. Cătălin
Şterbeţi, a unor profesori de co-
legiile naţionale din judeţele Olte-
niei, dar ş i de prezenţa celor c inci
profesori din Lituania”,  au preci-
zat organizatorii. Simultan s-a des-
făşurat Ses iunea de comunic ări
metodico-ştiinţifice “Matematica
modernă-între clasic  şi actual”,
care se adresează profesorilor de
matematică  şi învăţătorilor.  La
această sesiune au participat 87 de
profesori ş i învăţători din judeţele
menţionate.

În total au fost  premiaţi 114
elevi cu premii în c ărţi şi meda-
lii. 24 de lucrări s-au evidenţiat,
obţinând punctaj maxim.  S-au
ac ordat 28 de premii I, 22 premii
II , 10 premii III  şi 54 de menţi-
uni. Pe loc ul I se situează Şcoala
Mircea Eliade din Craiova cu 19

premii, urmată de Şcoala nr.  5
Băileş ti c u 16 premii, Colegiul
National Fraţii Buzeşti Craiova cu
12 premii,  Şc oala Cons tantin
Gerota Calafat c u 10 premii, Co-
legiul Naţional Carol I  şi Şcoala
Virgil Mazilesc u Corabia c u 9
premii şi Colegiul Naţional Ioniţă
Asan din Caracal c u 8 premii.

“Prezenţa numeroasă a elevilor
din cele 32 de unităţi şcolare,  a
invitaţilor de seama şi,  mai ales,
entuziasmul dovedit de elevi, ne
vor da energia  nec esară ş i sen-
sul c ontinuării ac es tui proiec t
ştiinţific ”, au mai prec izat orga-
nizatorii Concursului Naţional de
Matematică “SFERA”.

Zilele Francofoniei, sărbătorite
la Universitatea din Craiova

Ieri, în prima zi a activităţilor,
a avut loc c oncursul de fotogra-
fie “Dis-moi dix mots!”, pe tema
celor 10 cuvinte ale francofoniei
2014. Cele mai bune trei luc rări
au fos t premiate! Astăzi, înc e-

pând cu ora 12.00, sala CM1 găz-
duieş te masă rotundă c ulturală
franc ofonă. O cutie pentru între-
bări va fi plasată la intrarea în Uni-
versitate (intrarea dinspre Teatru),
iar studenţii pot pune în cutie ori-
ce întrebare lingvistică, culturală
sau socială. Participanţii la mani-
festările francofoniei vor răspun-
de la aceste întrebări cu oc azia
mesei rotunde. Evenimentul va fi
urmat de un bufet gastronomic
franc ofon,  partic ipanţii având

În perioada 24-28 martie  a.c. Univers ita-
tea din Craiova găzduieşte o serie  de eveni-
mente dedicate Zilelor Francofoniei 2014, or-
ganizate de Lectoratul Francez, la care  va

lua parte şi Françoise Ploquin, fos tul redac-
tor-şe f al publicaţiei Le Français  dans le
Monde şi preşedinte al APIC (Asociaţia pen-
tru InterComprehensiune).

ocazia să deguste bunătăţile bu-
cătăriei franceze. De asemenea,
de la ora 14.00, la Lectoratul fran-
cez are loc activitatea intitulată
“Glasul cărţilor”,  în cadrul căreia
vor fi prezentate cărţi premiate cu

premiul literar  “Goncourt”. În
ziua de 26 martie, în holul central
al Universităţii, la ora 13.00, pro-
fesorul Ion Lascu va lansa două
cărţi - “Albert Camus: innovation,
classicisme, humanisme” şi “Des
premiers tabous  au dernier ba-
roud”. Joi, 27 martie,  în cadrul
acţiunii “Descoperă Polonia!”
care începe la ora 15.00, la Lec-
toratul franc ez, Magdalena Filary
– directorul noului Centru Cultu-
ral Polonez va face o scurtă pre-

zentare a relaţiilor franco-polone.
Disc uţiile vor fi purtate în limba
poloneză şi vor fi traduse în fran-
ceză. După prezentare va fi sus-
ţinut un c urs de iniţiere în limba
poloneză. De asemenea, în ace-

eaş i zi are loc  şi un
spectacol de teatru, în-
cepând cu ora 18.00 în
aula Alexandru Buia din
c adrul Facultăţii de
Agricultură şi Horticul-
tură. Un grup de stu-
denţi coordonaţi de ac-
tr iţa Claudia Suliman
vor pune în scenă pie-
sa “Pune-te în pielea
perso najului dac ă
poţi”,  inspirată de un
pasaj din “Muncitoare-
le” lui Shakespeare.

Zilele Franc ofoniei
se înc heie vineri,  28
martie, c ând sunt pro-
gramate o serie de ac-
ţiuni dedicate acestui
eveniment.  Prima ac-
tivitate are loc înce-
pând c u ora 10.30,

când are loc o întâlnire c u mem-
brii departamentului de limbi ro-
manic e şi clasice, fiind urmată de
conferinţa cu tema “Sunteţi fran-
cofon şi rumanofon, atunci pu-
teţi înţelege celelalte limbi roma-
nice”,  care începe la ora 11.00.
Ultima ac tivitate desfăşurată în
c adrul Zilelor  Franc ofoniei se
desfăşoară vineri, în intervalul
orar 14.30-16.00 şi presupune
desfăşurarea unui atelier practic
şi didactic.

Astfel că, “înarmaţi” cu caz-
male, elevii, însoţiţi de prietenii lor
de la prestigiosul colegiu Win-
chester din Anglia, aflaţi într-o
scurtă vizită la c olegiul craiovean,
au luat cu asalt parcul din curtea
şcolii, încercând să-l readuc ă la
viaţă. În cadrul campaniei “Sădeş-
te un pom pentru viitorul tău” au
fost plantaţi 1.000 de pomi. «Ne-
am propus să redesc operim valo-
rile omului frumos, printr-o acţi-
une intitulată “Sădeşte un pom pen-
tru viitorul tău”,  în cadrul căreia
plantăm 1.000 de copac i. Es te
vorba de 300 de pomi fructiferi
de altoi ş i restul de 700 sunt ar-
bori forestieri, plantaţi în curtea
aces tui liceu pentru viitorul nos-

“Sădeşte un pom
pentru viitorul tău”

Parcul C. N. “Ştefan
Velovan” înverzeşte

Parcul Colegiului Naţional Pedagogic “Ştefan Velovan” din Craio-
va, revine încet-încet la viaţă, după ce elevii, dar şi cadrele didactice,
s-au implicat, la propriu, în campania “Sădeşte un pom pentru viito-
rul tău” demarată de conducerea unităţii de învăţământ.

tru. Am c onsiderat c ă avem un
spaţiu cu totul aparte, un parc poa-
te unic  în regiune, care trebuie
pus în valoare. Aici sunt copaci
seculari şi ar fi putut să devină doar
o amintire dacă nu luam dec izia
să plantăm alţi c opaci c are să în-
frumuseţeze locul. Am sădit o par-
te din pomi împreună cu prietenii
noştri de la un prestigios colegiu
din Anglia - “Winchester”. De ase-
menea, am urmărit să refacem şi
o seră abandonată cu 25 de ani în
urmă, pentru că noi credem c ă în
viitor, acolo se vor putea desfă-
şura chiar şi ore de botanică», a
afirmat Ionuţ Pătularu, directorul
Colegiului Naţional Pedagogic
“Ştefan Velovan” din Craiova.
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„Mitul” perdant al destrãmãrii…„Mitul” perdant al destrãmãrii…„Mitul” perdant al destrãmãrii…„Mitul” perdant al destrãmãrii…„Mitul” perdant al destrãmãrii…
În forfota, þâfnoasã, cu propulsii ca-

tastrofice, ce pare a fi luat în stãpâni-
re, imprevizibil ºi tocmai de aceea du-
reros, veacul în care abia ce am intrat,
istoria – ºi Historia, în determinarea ei
milenarã – a devenit un adevãrat câmp
de bãtãlie. Între superputeri, în curs de
repoziþionare pe o axã biunivocã pe
care o crezusem depãºitã ºi abandona-
tã, dar ºi, printr-un pernicios proces
de contaminare, între zone de interes
în care, dincolo de raþiuni strategice
invocate, se ascund, frecvent, nu pu-
þine elanuri ale unor grupuri ce ºi-au
fãcut din neoliberism ºi capitalism sãl-
batic o ideologie cu efluvii ale unei ve-
ritabile „religii”: a profitului, a câºtigu-
lui speculativ, sub semnul caustic al
banului câºtigat cât mai uºor ºi în dis-
preþul sãrãciei ºi a dezmoºteniþilor de
pretutindeni.

Nimic din cea-a fost, parafat (în tra-
tate ºi legislaþii internaþionale) nu doar
cã nu mai are nici mãcar consistenþa
primarã, dar observãm un fel de com-
petiþie infamã între interpretãri pro
domo. Istoria e, acum mai mult ca nici-

odatã, un obiect al unor aiuritoare teh-
nici hermeneutice.

Cazul conflictului ruso-ucrainean e
mai mult decât simptomatic: e aproape
un contra-model, un fel de „manual”
de intoxicare a unei pãrþi de cãtre cea-
laltã. ªi, ceea ce este mai grav, nu
avem, aºa cum ar fi poate firesc, douã
instanþe de drept internaþional în con-
flict, ci o difuzã ºi neomogenã dispu-
tã, în care nicio o ordine, nici veche ºi
cu atât mai puþin des invocata nouã,
nu se mai detaºeazã.

Astfel încât cã, exact ca într-o strã-
veche butadã evreiascã, toate pãrþile
au… dreptate. ªi ºi-o revendicã cu pa-
tetisme, fie dispreþuind litera unor do-
cumente oficiale, fie oferind, în ace-
laºi documente, propriile lecturi: pe
cât de adevãrate pe atât de false. Sun-
tem într-unul dintre paradoxurile lu-
mii „noi”, actuale, ale cãrei miºcãri
apar tot mai imprevizibile ºi ale cãrei
þinte, disimulate sub lacãtul unei se-
cretomanii tot mai greu de apãrat (în
era tehnicii satelitare), au un singur
numitor comun: redistribuirea sfere-

lor de influenþã.
Existã,  în acest  cvasi-sinucigaº

marº spre ceva încã nelãmurit, o râv-
nã a vrajbei ºi a distrugerii pe care nu-
mai marile cataclisme, naturale dar mai
ales umane (cele douã conflagraþii ale
trecutului veac) o mai pot egala. O nã-
pãstuitoare vocaþie a destrãmãrii, pe
care, noi, românii ºi majoritatea celor
din Estul ex-comunist, am trãit-o ºi am
simþit-o pe propria piele în ultimii
aproape 24 de ani: o industrie pusã la
pãmânt ºi vândutã, ca fier vechi, la bu-
catã, instituþii (educaþie, sãnãtate, jus-
tiþie, ca temelii ale Statului) „reforma-
te” într-un ritm… semestral, ca sã nu
mai vorbesc de cele cinci decenii de
comunism, totalitar ori despotic (aspect
ce-ar merita alte ºi mai lucide analize)
din care am reuºit contraperformanþa
de a le transforma într-un fel de „gau-
rã neagrã” a Istoriei noastre naþionale.
Or, se uitã cu o lejeritate cutremurã-
toare faptul cã în toatã acea perioadã
s-a ºi muncit, cum-necum, dar mai ales
cã… s-a trãit. Cineva, o minte mai lu-
cide decât a propagandiºtilor rebran-

duiþi de azi, spunea cã tot ceea ce am
trãit este viaþa noastrã. Un sofism, se
va spune, Dar cât adevãr se ascunde
în simplitatea sa semanticã.

Îmi amintesc de niºte cuvinte ale lui
Albert Camus (ºi el… comunist, deci
pasibil de uitare dacã nu chiar demn
de un index!) rostite în ambientul No-
belului suedez care-i încununa magis-
trala personalitate: „Fãrã îndoialã,
spunea el, cã fiecare generaþie se cre-
de a fi destinatã sã refacã lumea…”.
Iar dacã generaþia sa, aºa cum afir-
mã, era convinsã cã „nu o va face”,
îºi aroga o altã misiune, mult mai im-
portantã în opinia marelui scriitor, anu-
me: „Aceasta constã în a împiedica
destrãmarea lumii”.

Or, nimic nu-mi pare în aceste zile
mai urgent decât detectarea ºi denun-
þarea unui astfel de pericol, întru-un
moment în care tentaþia distrugerii sur-
claseazã nu doar un mit, ancestral, al
construcþiei, cât îndeosebi mãcar grija
conservãrii a ceea ce ne-a mai rãmas
dintr-un patrimoniul umanitãþii ce i-a
dat acest drept la propria-i eternitate.

Bunavestire sau Blagoveºtenia cã-
tre Maica Domnului este un Praznic
Împãrãtesc al Bisericii Ortodoxe, sãr-
bãtorit la 25 martie. Dupã Sfânta
Tradiþie, când Maria avea doar cinci-
sprezece ani, în conformitate cu
Evanghelia dupã Luca 1:26-38, Ar-
hanghelul Gavriil îi apare Sfintei Fe-
cioare ºi îi spune cã va concepe ºi
naºte un fiu: “Bucurã-te, ceea ce eºti
plinã de har! Domnul este cu tine.
Binecuvântatã eºti tu între femei...
ªi iatã, vei lua în pântece ºi vei naº-
te fiu, ºi vei chema numele lui Ii-
sus. Acesta va fi mare ºi Fiul Celui
Preaînalt se va chema...” (Luca 1,
28-32). Iar Fecioara, cutremurân-
du-se în sufletul ei, s-a smerit voii
lui Dumnezeu, zicând: “Iatã roaba
Domnului! Fie mie dupã cuvântul
tãu!” (Luca 1, 38). ªi Arhanghelul
l-a vestit în vis ºi pe Iosif (tutorele

“Astãzi este începutul mântuirii noastre ºi arãtarea tainei celei din veac; Fiul lui Dumnezeu
Fiul Fecioarei se face ºi Gavriil harul bine-l vesteºte; pentru aceasta ºi noi,

împreunã cu dânsul, Nãscãtoarei de Dumnezeu sã-i strigãm: Bucurã-te, cea plinã de har,
Domnul este cu tine!”

ºi logodnicul Mariei, care nu se atin-
sese de ea, ci o avea doar în grijã)
de zãmislirea ºi naºterea cea minu-
natã: “Iosife, fiul lui David, nu te
teme a lua pe Maria, logodnica ta,
cãci ce s-a zãmislit într-însa este de
la Duhul Sfânt...” (Matei 1, 20).
Aceastã zi este fixatã exact la nouã
luni înainte de Crãciun, fiind astfel
aleasã de Pãrinþii Bisericii ca sã in-
dice cã Hristos a fost conceput într-
o perioadã de timp perfectã “din
Duhul Sfânt ºi din Fecioara Maria”,
aºa cum este precizat în Crezul Ni-
ceo-Constantinopolitan. Din clipa în
care Maria a rostit cu smerenie, dar
ºi cu fermitate, cuvântul hotãrâtor
“fie”, echivalentul lui “Sã fie lumi-
nã!” de la începutul Genezei, Sfân-
ta Treime a intrat în contact nemij-
locit cu fãptura omeneascã ºi, ast-
fel, a fost deschis “circuitul slavei”,

care va readuce pe om prin Sfântul
Duh la Dumnezeu Tatãl.  De obicei,
sãrbãtoarea Buneivestiri cade în
Postul Mare, dar, cu toate acestea,
este o zi de bucurie. Astfel, postul este
mai puþin aspru în aceastã zi, fiind ad-
mis consumul de peºte. Sã ne ajute
Bunul Dumnezeu ca ºi noi sã o cin-
stim pe Maica Domnului aºa cum a
fãcut-o Arhanghelul Gavriil, sã învã-
þãm de la Maica Domnului smerenia
ºi sã avem nãdejdea cã Dumnezeu lu-
creazã totdeauna spre binele nostru,
chiar dacã nu înþelegem taina marilor
bucurii sau taina marilor încercãri prin
care trecem. Astfel, Bunavestire este
sãrbãtoarea în care vestea cea bunã
este aceasta: Dumnezeu ne iubeºte ºi
doreºte sã ne dãruiascã viaþa Lui ce-
reascã ºi fericirea Lui cea veºnicã!
Amin!

 Preot LIVIU SÃNDOI

Cinci localitãþi din Dolj nu vor avea
apã timp de douã zile. Joi, începând de
la ora 6.00 dimineaþa, ºi pânã vineri, la
ora 24.00, se întrerupe apa în oraºul
Filiaºi ºi comunele Brãdeºti, Coþofenii
din Faþã, Almãj ºi Iºalniþa. Potrivit con-
ducerii Companiei de Apã Oltenia
(CAO), în tot acest timp se vor efec-
tua reparaþii la conducta de apã de la
Izvarna. Lucrãrile de intervenþie se fac
în zona localitãþii ªomãneºti, din jude-
þul Gorj, motiv pentru care vor fi afec-
tate ºi zece localitãþi din acest judeþ.

Cinci localitãþi din Dolj,
fãrã apã rece

”Compania de Apã Oltenia roagã utili-
zatorii de apã potabilã din localitãþile
menþionate sã-ºi asigure rezerve de apã
potabilã pentru nevoile curente ºi îi
atenþioneazã cã, din cauza manevrelor
de golire ºi umplere, ocazional, se pot
produce modificãri ale calitãþii apei
potabile din punct de vedere al turbidi-
tãþii ºi culorii”, se aratã într-un comu-
nicat al CAO. La apariþia acestor feno-
mene consumatorii trebuie sã evite con-
sumul de apã pânã la limpezirea ei.

LAURA MOÞÎRLICHE

BunavestireBunavestireBunavestireBunavestireBunavestireBunavestireBunavestireBunavestireBunavestire
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Casa Băniei organizează ateliere de olărit,
iconărit, pictură pe lemn şi pe sticlă

Se redeschid atelierele interactive de la
Casa Băniei (Secţia de Etnografie a Muzeu-
lui Olteniei)! În această perioadă, instituţia
primeşte înscrieri din partea doritorilor, ur-
mând ca de vineri, 28 martie, să înceapă
desfăşurarea activităţilor. Şcolarii – cei că-
rora le sunt adresate – pot opta pentru ate-
lierul de iconărit şi pictură pe sticlă (în fie-

care sâmbătă, între orele 10.00-12.00, co-
ordonator: prof. Cătălin Ostroveanu), ate-
lierul de iconărit şi pictură pe lemn (în fieca-
re vineri, între orele 15.00-17.00, coordo-
nator: prof. Doru Dragomir), atelierul de olă-
rit (în fiecare sâmbătă, între orele 9.00-10.30
şi 10.30-12.00, coordonator: meşter Ştefan
Truşcă). „Din luna aprilie vom deschide şi

atelierul de sculptură în lemn, co-
ordonat de prof. Ionuţ Smaran-
dache, iar din mai vom deschide,
de asemenea, atelierul de bijute-
rii, coordonat de ing. Costinela
Iacob”, au precizat reprezentan-
ţii Casei Băniei, subliniind că aces-
tea vor fi deschise şi liceenilor.
Înscrierile la cursurile interactive
se fac zilele acestea, între orele
9.00 şi 16.00, la numărul de tele-
fon 0351.444.030 sau direct la
sediul Secţiei de Etnografie (stra-
da „Matei Basarab” nr. 16). Ate-
lierele sunt organizate de Muzeul
Olteniei, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Dolj.

Florin Piersic şi Medeea Marinescu –
astă-seară, pe scena craioveană, în spectacolul

„Străini în noapte”
Florin Piersic şi Me-

deea Marinescu invită
publicul craiovean, astă-
seară,  la spec tac olul
„Străini în noapte”, de
Eric  Assous  – o c ome-
die romantică, cu răs-
turnări de situaţie, min-
ciună, seducţie şi o lec-
ţie despre cum timpul
sc himbă oamenii. Ex-
celenta punere în sce-
nă a maestrului Radu
Beligan a traversat în-
treg teritoriul ţăr ii ş i
s-a jucat de fiecare dată
cu c asa înc hisă. Deco-
rurile sunt realizate de
Puiu Antemir, costume-
le – de Irina Schrotter,
iar muzica aparţine lui Ionuţ Ştefănescu.
Spec tacolul are loc în Sala „Amza Pellea”
a Teatrului Naţional „Marin Sorescu”,  în-
cepând c u ora 19.00, iar puţinele bilete care

mai sunt disponibile pot
f i ac hiziţionate de la
agenţia instituţiei, la pre-
ţul de 60 de lei. „Străini
în noapte” s-a mai jucat
la Craiova în 2009 ş i
2010,  avându-i în dis tri-
buţie pe Florin Piersic şi
Emilia Popescu, iar în
2011 rolul feminin a fost
interpretat de Medeea
Marinescu. Cei doi dau
viaţă personajelor Pier-
re – omul care simte că
nu a realizat tot ce şi-a
propus în viaţă, şi Juliet-
ta – femeia c are vrea să
obţină ce îş i propune,
să-ş i recapete o parte
din viaţa pe care a pier-

dut-o în tinereţe.  Drumurile lor se inter-
sectează pentru că fiecare vrea altceva de
la c elălalt, iar acest luc ru îi c onduce spre
alte secrete care trebuie dezvăluite.

„Hai pe net!” este o cam-
panie de incluziune digitală or-
ganizată de Fundaţia EOS Ro-
mania în parteneriat cu telecen-
tre, bibliotec i publice, şcoli,
Puncte de Acces Public la In-
formaţie (PAPI) şi alte organi-
zaţii şi instituţii dedicate alfabe-
tizării digitale în Romania. Cam-
pania se derulează în perioada
24-30 martie a.c. şi beneficiază
de sprijinul unor parteneri stra-
tegici precum reţeaua naţională
de ecentre, Asociaţia Naţională a Bi-
bliotecarilor şi Bibliotecilor Publice
din România (ANBPR), Certipro
Education şi Microsoft.

Evenimentul desfăşurat în Ro-
mânia este parte integrantă a cam-
paniei „Get online week 2014”
(www.getonlineweek.eu), susţinu-
tă la nivel european de organizaţia
Telecentre Europe (www.telecen-
tre-urope.org). „Get online week
2014” este o campanie de respon-

Biblioteca Judeţeană oferă
asistenţă celor care vor să

acceseze serviciile de internet

Bibliote ca Judeţeană  „Alexandru şi Aristia
Aman” se alătură ş i în ace st an campaniei „Hai
pe net!”, astfel încât, în pe rioada 24-28 martie,
sunt aşte ptaţi la se diul instituţiei toţi ce i care
doresc să acceseze asistaţi serviciile  de inte r-
ne t. Este  vorba în special de persoane  vârstni-
ce  care vor să comunice cu familia sau rude le
aflate  în străinătate sau să obţină diferite in-
formaţii, dar şi tine ri care  au nevoie de  infor-

maţii privind modul de a aplica online pentru
un loc de  muncă. De asemene a, repre zentanţii
instituţie i îşi propun iniţierea celor inte resaţi
în utilizarea serviciilor de  internet,  asistenţă
în cre are a unui CV pentru aplicaţiile online,  a
unui cont pentru utilizare a poşte i electronice
ori pe ntru utilizare a re ţele lor sociale. Progra-
mul „Hai pe net!” se va de sfăşura în Sala „Şte-
fan Ciuceanu” şi American Corner.

sabilizare digitală prin care tele-
centrele urmăresc stimularea ocu-
pării forţei de muncă, formarea
şi certificarea competenţelor di-
gitale (eCompetenţe) precum şi lo-
curile de muncă ce necesită  utili-
zarea Tehnologiei Informaţiei ş i
Comunicaţiilor (TIC) în comuni-
tăţile din întreaga Europă. Eveni-
mentul se va desfăşura în perioa-
da 24-30 martie în 30 de ţări, cu
scopul de a sprijini mii de oameni

în obţinerea de cursuri de formare
şi certificare în domeniul TIC şi/
sau acces la locuri de muncă. La
nivel naţional se doreşte implica-
rea a cel puţin 120 de telecentre
care să recruteze minimum 3.000
de participanţi care să beneficieze
de instruirile TIC şi oportunităţile

oferite în c adrul
campaniei.

„Get on line
week 2014” şi „Hai
pe net!” sunt parte
integrantă a campa-
niei „eSkills for
Jobs”,  c are are
drept scop creşterea
gradului de c on-
ştientizare asupra
oportunităţilor edu-
caţionale,  de trai-
ning, de ocupare a
locurilor de muncă
disponibile persoa-
nelor cu competen-

ţe digitale, cele care ştiu să utilizeze
efectiv tehnologiile digitale. Deru-
lată de Digital Europe (www.digi-
taleurope.org) şi European School-
net (www.eun.org), „eSkills for
Jobs” este un răspuns la cererea tot
mai mare de profesionişti în dome-
niul TIC existentă pe piaţa forţei de

muncă, cerere care în prezent nu
este îndeplinită, în ciuda nivelului ri-
dicat al şomajului în Europa. Cam-
paniile „Get online week / Hai pe
net! 2014” şi „eSkills for Jobs” spri-
jină iniţiativa „Grand Coalition for
Digital Jobs” („Marea Coaliţie
pentru locuri de muncă digitale”),
susţinută de Comisia Europeană.

În c adrul c ampaniei „Hai pe
net!” se va derula „Festivalul de
certificare a competenţelor TIC –
Test Fest 2014”, eveniment desti-
nat liceelor sau universităţilor care
doresc să valideze cunoştinţele IT
ale elevilor/studenţilor. „Obţinerea
certificării Microsoft Office sau
Microsoft Technology Associate
oferă tinerilor un diferenţiator ma-
jor în CV-ul personal şi le dă în-
crederea de a creşte din punct de
vedere profesional”, subliniază or-
ganizatorii evenimentului.

În c adrul Săptămânii Teatrului ,  organizată
de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” în
perioada 20-27 martie,  mic ii spectatori sunt
poftiţi nu numai în sala de spectacol, c i ş i în
c ulisele instituţiei!  Evenimentul „Porţi deschi-
se la ElectroCOLIBRI”  a debutat ier i ş i se des-
făşoară şi pe parc ursul zilelor  de as tăzi şi mâi-
ne,  26 martie,  între orele 10.00 ş i 16.00.

 „La c elelalte ediţii ale aces tui eveniment,
foarte mulţi ş i-au exprimat dorinţa şi c uriozi-
tatea de a vedea c e se întâmplă în teatru,  din-
c olo de sala de spec tac ol.  Şi au putut să pă-
trundă în tot c eea c e înseamnă spaţiile ins ti-
tuţiei – în birouri,  în ateliere,  în c ulise,  în de-
pozitul de păpuş i –,  c eea c e se va întâmpla ş i
ac um.  Nic i unul din ungherele teatrului nu va
rămâne nevizitat de cei c e vor dori să o facă”,

„Porţi deschise la ElectroCOLIBRI”
a menţionat Adriana Teodoresc u,  managerul
teatrului.

În minunata c ălătorie prin lumea magic ă a
poveştilor  şi păpuşilor,  c ei mici se vor buc ura
de personaje,  vor admira dec oruri ş i c os tume.
Fiec are colţ al teatrului va putea f i explorat,
desc operit de ochii c urioşi ai vizitatorilor.  De
asemenea,  ac eş tia vor putea vedea expoziţia
„Lumi şi Eroi / Worlds and Heros” ,  din Serbia,
rec ent deschisă în Sala Studio a instituţiei. Săp-
tămâna Teatrului  se va înc heia joi, 27 martie –
c ând se va sărbători Ziua Mondială a Teatru-
lui  –,  c u o reprezentaţie c u public  la spec taco-
lul „Eu sunt Shakespeare” ,  pe un text de Alina
Nelega,  în regia lui Gavril Cadariu ş i sc eno-
grafia de Tiberiu Toitan ş i Ioana Mic u,  a c ărui
premieră va avea loc pe data de 4 aprilie ş .a.
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COMENTAR IU Norvegianul Jens Stoltenberg,

viitorul secretar general
al NATO

Fostul premier norvegian,
Jens Stoltenberg, ar urma, în
lipsa unei lovituri de teatru, sã
devinã viitorul secretar gene-
ral al NATO, a informat
cotidianul norvegian „Aften-
posten” în ediþia sa de dumini-
cã, noteazã AFP. ªeful unui
guvern de centru-stânga pânã
în octombrie, Jens Stoltenberg,
în vârstã de 55 de ani, econo-
mist de formaþie, va fi numit
oficial în fruntea Alianþei
Nord-Atlantice cu prilejul unei
reuniuni a miniºtrilor de
Externe, prevãzutã sã se
desfãºoare la Bruxelles pe 1 ºi
2 aprilie, potrivit sursei
amintite. „Procesul încã nu s-
a încheiat oficial, iar eveni-
mente neprevãzute îl pot bloca,
teoretic, pe candidatul norve-
gian”, afirmã cotidianul, în
general bine informat. „Per-
soane apropiate procesului nu
vãd însã ce l-ar putea împiedi-
ca pe Jens Stoltenberg sã
devinã cel de-al 13 secretar
general al NATO”, adaugã
„Aftenposten”. Acesta îl va
înlocui în funcþie pe un alt
scandinav, fostul premier
danez Anders Fogh Rasmussen.
Confruntat de câteva zile cu
zvonurile insistente, Jens
Stoltenberg a repetat cã regula
sa este sã nu confirme sau
infirme niciodatã astfel de
informaþii. Potrivit presei
norvegiene, el se bucurã se
sprijinul preºedintelui ameri-
can, Barack Obama, dupã ce a
fost propus de cancelarul
german, Angela Merkel.
Duminicã, Aftenposten afirma
cã premierul britanic, David
Cameron, ºi preºedintele
francez, François Hollande,
susþin, de asemenea, candida-
tura lui, asigurându-l de
sprijinul celor mai puternice
patru naþiuni din NATO.

Franþa: Dreapta a obþinut
46,54% din voturi,
iar stânga 37,74%
în alegeri

Dreapta a obþinut 46,54%
din voturile exprimate, stânga
37,74%, extrema dreaptã
4,65%, iar extrema stângã
0,58% dupã primul tur al
alegerilor municipale care au
avut loc duminicã în Franþa,
potrivit unor rezultate parþiale
anunþate de ministrul de
Interne, Manuel Valls. Valls a
spus, într-o intervenþie difuza-
tã în direct la televiziune
imediat dupã miezul nopþii, cã,
la momentul respectiv, „parti-
ciparea (la vot) este de
64,13%”, un nivel cu 2,16%
mai mic decât la ultimul
scrutin municipal, în 2008.
„Acest absenteism este foarte
ridicat. Este, în mod incontes-
tabil, un mesaj transmis de
cãtre cetãþenii noºtri. El
trebuie auzit. Toþi oficialii
publici, politici, trebuie sã-l
audã”, a declarat ministrul.

Un tribunal egiptean a condamnat la moarte
ieri, 24 martie a.c., în primã instanþã, mai mul-
te sute de simpatizanþi ai preºedintelui islamist
Mohamed Morsi, destituit de armatã pentru vio-
lenþele comise pe durata mandatului, au decla-
rat surse judiciare. 17 dintre inculpaþi au fost
achitaþi, potrivit avocatului Ahmed al-Charif,
care vorbeºte de cel mai important proces de
la începutul represiunii împotriva simpatizanþi-
lor lui Morsi. Doar 153 de condamnaþi sunt
deþinuþi, alþii sunt daþi în urmãrire. Alte 700 de
persoane sunt citate a compãrea în faþa instan-
þei. Printre acuzaþi figureazã numeroºi lideri ai
Fraþilor Musulmani, din rândul cãrora Ghidul
suprem, Mohamed Badie, este acuzat de vio-
lenþe care au provocat moartea a doi poliþiºti ºi
de atac contra bunurilor publice ºi private. Ma-
joritatea acuzaþilor sunt daþi în urmãrire. Ver-
dictul fãrã precedent în justiþia egipteanã este o
catastrofã, o mascaradã ºi un scandal cu con-
secinþe pentru Egipt mulþi ani de acum încolo,
a deplâns Gamal Eid, expert juridic la reþeaua

Egipt: 522 de simpatizanþi ai FraþilorEgipt: 522 de simpatizanþi ai FraþilorEgipt: 522 de simpatizanþi ai FraþilorEgipt: 522 de simpatizanþi ai FraþilorEgipt: 522 de simpatizanþi ai Fraþilor
Musulmani condamnaþi la moarteMusulmani condamnaþi la moarteMusulmani condamnaþi la moarteMusulmani condamnaþi la moarteMusulmani condamnaþi la moarte

arabã pentru informaþii privind drepturile omu-
lui. Legea egipteanã prevede un nou proces
pentru cei acuzaþi, daþi în urmãrire, ºi apoi un
apel la Curtea de Casaþie. Acest proces de masã

care se deruleazã la Minya, un oraº în
centrul Egiptului, care a fost teatrul a nu-
meroase violenþe contra forþelor de secu-
ritate ºi minoritãþii creºtine copte. La 14
august, ziua cea mai sângeroasã din isto-
ria recentã a Egiptului, poliþiºti ºi militari
au lansat asaltul asupra a douã adunãri
pro-Morsi din Cairo, care s-a soldat cu
sute de morþi ºi scufundarea þãrii în vio-
lenþe cotidiene, dupã destituirea de cãtre
armatã, la 3 iulie, a singurului preºedinte
ales democratic. Fraþii Musulmani au ce-
rut în mod repetat reîntoarcerea la putere
a lui Morsi, dar adunãrile lor au degenerat
în violenþe. La finele anului trecut, con-
freria lor, veche de 65 de ani, a fost de-
claratã organizaþie teroristã. Potrivit Am-
nesty International, 1.400 de partizani au

fost uciºi în represiuni ºi mii de islamiºti au
fost arestaþi ºi sunt în curs de judecare. Cvasi-
totalitatea liderilor Fraþilor Musulmani se aºteaptã
la pedeapsa cu moartea.

Kievul a decis sã-ºi transfere trupele dislocate
în Crimeea pe teritoriul Ucrainei continentale

Avionul Boieng 777 al companiei Ma-
laysia Airlines care deviase de la traiec-
torie, s-a prãbuºit în sudul Oceanului In-
dian ºi nu existã supravieþuitori, au anun-
þat ieri autoritãþile, citate de CNN. Con-
form datelor obþinute prin satelit ºi de
cãtre echipele de cãutare, avionul s-a
prãbuºit în sudul Oceanului Indian, la vest
de oraºul australian Perth. „Trebuie sã
vã informãm cã, potrivit noilor date ob-
þinute, cursa MH370 s-a prãbuºit în su-
dul Oceanului Indian”, a comunicat com-
pania Malaysian Airlines. „Regretãm cã
am ajuns la concluzia clarã cã zborul
MH370 s-a prãbuºit ºi cã nu existã sur-
pavieþuitori. Trebuie sã acceptãm ceea
ce indicã toate dovezile - cã avionul s-a prã-
buºit în sudul Oceanului Indian”, a precizat ºi
premierul Malayeziei, Najib Razak. Cãutãrile
s-au intensificat, ieri, în sudul Oceanului In-
dian, unde au fost mobilizate numeroase avioa-
ne ºi nave, dupã ce au fost observate mai

Avionul Boeing 777 al Malaysia Airlines s-a prãbuºit,
nu existã supravieþuitori

Preºedintele interimar al
Ucrainei, Oleksandr Turcinov, a
dat ordin, ieri, pentru retragerea
tuturor militarilor ucraineni din
peninsula Crimeea ºi redisloca-
rea lor în baze din Ucraina conti-
nentalã, în timp ce cea mai mare
parte a bazelor ucrainene din pen-
insulã au intrat sub controlul Ru-
siei, informeazã agenþiile de pre-
sã EFE, Reuters ºi AFP. „Consi-
liul pentru securitatea naþionalã ºi
apãrare (organism consultativ pe
lângã preºedinþie) a ordonat Mi-
nisterului Apãrãrii redislocarea
unitãþilor militare care se aflã în
Crimeea”, a specificat Turcinov,
în deschiderea lucrãrilor comisiei
de coordonare a Radei Supreme
(parlamentul unicameral ucrai-

nean). În plus, Consiliul Apãrãrii
a cerut cabinetului de miniºtri sã
organizeze evacuarea membrilor
familiilor militarilor din Crimeea,
întrucât existã un pericol real
pentru viaþa ºi sãnãtatea lor.
Ucraina îºi retrage forþele din
Crimeea în faþa ameninþãrilor ºi
presiunii exercitate de Federaþia
Rusã, a declarat Turcinov, citat
de Reuters, vorbind în parlament
dupã ce trupe ruse au luat cu
asalt, ieri dimineaþã, o bazã-che-
ie a marinei ucrainene, lângã Feo-
dosia. Operaþiunea a fost efec-
tuatã cu blindate uºoare ºi elico-
ptere ºi au fost auzite focuri de
armã. Trei camioane care trans-
portau militari ucraineni, cu mâi-
nile legate, a pãrãsit baza douã

ore mai târziu, a spus
purtãtorul de cuvânt al
forþelor ucrainene în
peninsulã, Vladislav Se-
leznev. În ajun, coman-
dantul-ºef al marinei
ucrainene, contraamira-
lul Serghei Gaiduk, de-
clarase cã, în acest mo-
ment, problema retrage-
rii unitãþilor militare ale
Ucrainei din Crimeea nu
se aflã „pe agendã”, po-
trivit Interfax-Ukraina.
Astfel, anunþul lui Tur-
cinov marcheazã o
schimbare în poziþia au-
toritãþilor ucrainene, care au au-
torizat anterior armata sã tragã
pentru a apãra bazele din Crime-

multe fragmente. Asta dupã ce un avion chinez
a reperat „obiecte” considerate „suspecte” în
sudul Oceanului Indian, dupã cum a anunþat
ieri agenþia oficialã de presã China Nouã. Ob-
iectele, de culoare albã ºi având formã pãtratã,
au fost detectate de un avion militar de tipul

Iliuºin-76. ªi Australia a detectat douã ob-
iecte, în cursul cãutãrilor în sudul Ocea-
nului Indian, despre care a spus cã ar pu-
tea fi fragmente ale avionului ce efectua
zborul MH370. La rândul sãu, Marina ame-
ricanã a anunþat, ieri dimineaþã, cã a tri-
mis un sistem de localizare a cutiilor ne-
gre în zona în care se concentreazã cãu-
tãrile. Avionul de tip Boeing 777 care efec-
tua o cursã pe ruta Kuala Lumpur-Beijing
a dispãrut de pe radarele civile la puþin timp
dupã ce a decolat, pe 8 martie, sâmbãtã,
la ora localã 00.41 (vineri, 18.41, ora
României), cu 239 de persoane la bord,
dintre care douã treimi erau cetãþeni chi-
nezi. La jumãtatea drumului între Mala-

yezia ºi Vietnam, avionul ºi-a schimbat di-
recþia, în sensul invers faþã de rutã, iar siste-
mele de comunicare au fost dezactivate „în
mod deliberat”, potrivit autoritãþilor malaye-
ziene. Avionul a continuat sã zboare timp de
mai multe ore, având rezerve de carburant.

ea, ocupatã de mai mult de trei
sãptãmâni de cãtre trupele ruse,
noteazã France Presse.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Compania de Apa Oltenia SA cu
sediul in Craiova, str. Brestei, nr.
133, anunta elaborarea primei
versiuni a planului Urbanistic Zo-
nal – Statie de Epurare Rastu
Nou” din localitatea Rastu Nou,
jud. Dolj si declansarea etapei de
incadrare pentru obtinerea avi-
zului de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str.
Petru Rares, nr. 1, Craiova, jud.
Dolj si la sediul titularului din Cra-
iova, str. Brestei, nr. 133. Comen-
tariile si sugestiile se vor trans-
mite in scris la sediul APM Dolj,
pana la data de 11.04.2014.
ANUNÞUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE Anul
2014 luna 3 ziua 21. În temeiul art.
162 alin1 din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, repu-
blicatã, se face cunoscut cã în
ziua de 3.04.2014 orele 11.00 în lo-
calitatea FILIAªI, la sediul Servi-
ciului Fiscal Orasenesc Filiasi, str.
Racoþeanu, nr. 160, se vor vinde
prin licitaþie publicã urmãtoarele
bunuri imobile, proprietate a de-
bitorului S.C LIGHT FOR LIFE
SRL, cod fiscal 27769066 cu do-
miciliul fiscal în localitatea CRA-
IOVA, str. ION TUCULESCU, nr. 4,
jud. Dolj: - teren extravilan – cate-
goria de folosinta padure – in su-
prafata de 1150000  mp situata in
Tarlaua 88,parcela 101/5, loc. Me-
linesti , jud. Dolj. Preþul de pornire
al licitaþiei este de 732550 lei ex-
clusiv TVA. Cota de taxa pe va-
loare adaugata pentru vinzarea
bunurilor imobile este stabilita in
conformitate cu prevederile Titlu-
lui VI din Legea 571/22003 privind

Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare. Creditori:
Administratia Judeteana Finante-
lor Publice Dolj- Serviciul Fiscal
Orasenesc Filiasi. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze de-
spre aceasta, Serviciul Fiscal
Orasenesc Filiasi înainte de data
stabilitã pentru vânzare, mentio-
nata mai sus. Invitãm pe cei inte-
resaþi în cumpãrarea proprietatii
imobiliare sã se prezinte la terme-
nul de vânzare, la locul fixat in
acest scop si sa depuna, cu cel
mult o zi inaite de data licitatiei ur-
matoarele documente: dovada
plãþii taxei de participare sau a
constituirii garantiei sub forma
scrisorii de garantie bancara.
Taxa de participare reprezenta
10% din preþul de pornire al licita-
þiei si se plateste in lei, in contul
RO1 6TREZ2915067XXX005062,
deschis la Trezoreria Filiasi, îm-
puternicirea persoanei care îl re-
prezintã pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de naþionalitate
românã, copie dupã certificatul
unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului;
pentru persoanele juridice strai-
ne ,actul de inmatriculare tradus
in limba romana; pentru persoa-
nele fizice straine, copie dupa
pasaport; pentru persoanele fi-
zice române, copie dupã actul de
identitate; dovada emisã de cre-
ditorii bugetari cã nu au obligaþii
bugetare restante fata de aces-
tea(Consiliul Local si Administra-
tia Financiara) urmand sa se pre-
zinte la data stabilita pentru van-
zare si la locul fixat in acest scop.

Anunþul tãu!
Împotriva prezentului înscris cel
interesat poate introduce con-
testaþie la instanþa judecãto-
reascã competentã, în termen
de 15 zile de la comunicarea sau
luarea la cunoºtiinþã în confor-
mitate cu prevederile art. 172-
173 din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, re-
publicatã, cu modificarile si
completarile ulterioare. Licitatia
incepe de la cel mai mare pret
din ofertele de cumparare scri-
se, daca acesta este superior
pretului de pornire la licitatie, iar
in caz contrar va incepe de la
acest din urma pret. Adjudeca-
rea se face in favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai
mare pret,dar nu mai putin de-
cat pretul de pornire. Taxa de
participare nu se restuie ofertan-
tilor care nu s-au prezentat la li-
citatie, celui care a refuzat inche-
ierea procesului-verbal de adju-
decare, precum si adjudecataru-
lui care nu a platit pretul. Potrivit
dispoziþiilor art. 9 alin. 2, lit. d) din
O.G. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, când urmeazã sã se ia
mãsuri de executare silitã nu
este obligatorie audierea contri-
buabilului. Pentru informatii su-
plimentare vã puteþi adresa Ser-
viciul Fiscal Orasenesc Filiasi,
str. Racoþeanu, nr. 160, Serviciul
Colectare-Executare Silitã Per-
soane Fizice ºi Juridice, la came-
ra nr. 2, telefon: 0251441835.
Data afiºãrii: 21.03.2014. Condu-
cãtorul organului de executare
Staicu Constantin.
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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.

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

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.
Vând apartament 2
camere, decomandat,
nou, parter, mobilat,
Calea Severinului,
46R. Preþ 23.000 Euro,
negociabil. Telefon:
0769/ 602.454.

Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã cen-
tralã, gaze, curte, cum-
pãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 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 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro 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 Bucovãþ.
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 te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 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 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.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren extravilan
7.700 mp. Telefon:
0757/ 280.842.
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.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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 arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. 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, îm-
prejmuit, 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 comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
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 Ca-
lafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
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
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 imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile
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.
Telefon: 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. Telefon:
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 lucernã,
calitate, preþ negociabil.
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 în-
treþinut. Preþ 600 lei
negociabil. 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, antidera-
pante, cãrucior copii
modern. 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 foarte
bunã, asigur garanþie 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 un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. 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 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 cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
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NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 25 martie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 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,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.

Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzi-
cã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 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 CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 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
persan. 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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (cen-
tralã). 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 Craio-
viþa 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 pentru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
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
vânzare maºini sau
parcare. 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 pereche
pentru convieþuire, vâr-
sta 55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.

Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drã-
guþã realizatã cu sau
fãrã obligaþii între 50-
52 ani, pentru o rela-
þie reciproc avantajoa-
sã. Telefon: 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 cãþelu-
ºe rasa Bichon culoa-
re bej, zona Vasile
Alecsandri, bl. F 5 (au
probleme de sãnãta-
te). Relaþii la telefon:
0744/558.808.

Formãm grup pelerinaj la
mãnãstiri ºi schituri cu tre-
nul. Telefon: 0723/
692.884; dna. Tanþa sau
dl. Costin, 0746/012.528.
Caut femeie fãrã obligaþii
pentru curãþenie 1 zi /
sãptãmânã, la un bâtrân.
Telefon. 0766/304.708.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Impãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.

PIERDERI
Pierdut CÂINE LUP
zona Brâncuºi. Ofer re-
compensã. Telefon:
0251/599.514.
Pierdut Certificat Con-
statator nr. 62453 elibe-
rat de ORC Dolj pentru
SC MARILU NICOL
SRL, CUI 30459281.
Se declarã nul.
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A 29-A

Vineri: Celta – Malaga 0-2 (Ignacio Cama-
cho 24, 32).

Sâmbãtã: Granada – Elche 1-0 (Brahimi 63),
Espanyol – Levante 0-0, Valladolid – Rayo 1-1
(Ze Castro 8 aut. / Bueno 45), Bilbao – Getafe
1-0 (Susaeta 40).

Duminicã: Osasuna – Sevilla 1-2 (Acuna
90+4 / Samperio 27, Bacca 45+1 pen.), Betis
– Atl. Madrid 0-2 (Gabi 58, D. Costa 64), Va-
lencia – Villarreal 2-1 (Javi Fuego 35, 44 / Dos
Santos 83), Real M. – Barcelona 3-4 (Benze-
ma 20, 24, Cr. Ronaldo 55 pen. / Iniesta 7,
Messi 42, 65 pen., 84 pen.).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Almeria –
Sociedad.

1. Atl. Madrid 70 11. Granada 34
2. Real M. 70 12. Celta 33
3. Barcelona 69 13. Malaga 32
4. Bilbao 55 14. Elche 30
5. Sevilla 47 15. Rayo 30
6. Sociedad* 46 16. Osasuna 29
7. Villarreal 45 17. Getafe 28
8. Valencia 39 18. Valladolid 27
9. Espanyol 37 19. Almeria* 26
10. Levante 37 20. Betis 19
* - un joc mai puþin.

ETAPA A 30-A

Astãzi: Malaga – Espanyol (21:00), Elche –
Bilbao (23:00).

Mâine: Barcelona – Celta, Rayo – Osasuna
(ambele 21:00), Atl. Madrid – Granada, Sevilla
– Real M. (ambele 23:00).

Joi: Getafe – Villarreal, Sociedad – Valladolid
(ambele 21:00), Levante – Betis, Almeria – Va-
lencia (ambele 23:00).

BUNDESLIGA – ETAPA A 26-A

Vineri: Freiburg – Werder 3-1 (Schuster 15,
Klaus 53, Mehmedi 59 / Petersen 70).

Sâmbãtã: Schalke – Braunschweig 3-1 (Go-
retzka 17, Huntelaar 66, Szalai 90+4 / Kessel
81), Stuttgart – Hamburg 1-0 (Maxim 69; In-
ternaþionalul nostru a jucat începând cu mi-
nutul 64), Hannover – Dortmund 0-3 (Hum-
mels 43, Lewandowski 52, Reus 90+1), Wol-
fsburg – Augsburg 1-1 (Olici 81 / Werner 43),
Mainz – Bayern 0-2 (Schweinsteger 82, Gotze
86), M’gladbach – Hertha 3-0 (Arango 28,
Ramos 32 aut., Raffael 40).

Duminicã: Nurnberg – Frankfurt 2-5 (Drmic
64, Campana 71 / Barnetta 21, Joselu 49, 88,
Madlung 53, Kadlec 90+2), Leverkusen –
Hoffenheim 2-3 (Kiessling 39, Rolfes 54 / Sa-
lihovici 14 pen., Volland 40, Modeste 89).

1. Bayern 74 10. Hoffenheim 32
2. Dortmund 51 11. Hannover 29
3. Schalke 50 12. Frankfurt 29
4. Leverkusen 44 13. Werder 29
5. M’gladbach 42 14. Freiburg 25
6. Wolfsburg 41 15. Stuttgart 24
7. Mainz 41 16. Hamburg 23
8. Augsburg 39 17. Nurnberg 23
9. Hertha 36 18. Braunschw. 18

ETAPA A 27-A
Astãzi, 21:00: Dortmund – Schalke, Werder

– Wolfsburg, Braunschweig – Mainz, Hertha –
Bayern.

Mâine, 21:00: Nurnberg – Stuttgart, Hoffen-
heim – Hannover, Augsburg – Leverkusen,
Hamburg – Freiburg, Frankfurt – M’gladbach.

LIGUE 1 – ETAPA A 30-A

Vineri: Lorient – Paris SG 0-1 (Thiago Motta
41).

Sâmbãtã: Marseille – Rennes 0-1 (Doucou-
re 76), Bastia – Reims 2-0 (Raspentino 9, Bru-
no 42), Bordeaux – Nice 1-1 (Jussie 63 pen. /
Bosetti 67), Nantes – Montpellier 2-1 (Gakpe
3, Djidji 21 / Djidji 34 aut.), Toulouse – Evian
TG 1-1 (Ben Yedder 66 / N’Sikulu 89), Valen-
ciennes – Ajaccio 2-3 (Waris 51, 72 pen. / An-
dre 62, Baradji 87, 90).

Duminicã: St. Etienne – Sochaux 3-1 (Erdinc
46, 89, Tabanou 51 / Butin 66), Guingamp –
Lyon 0-1 (Gomis 46), Monaco – Lille 1-1 (Ob-
badi 4 / Origi 38).

1. Paris SG 73 11. Nice 38
2. Monaco 63 12. Lorient 36
3. Lille 54 13. Nantes 36
4. St. Etienne 51 14. Guingamp 35
5. Lyon 48 15. Montpellier 34
6. Marseille 44 16. Rennes 34
7. Reims 43 17. Evian TG 31
8. Toulouse 43 18. Valencien. 28
9. Bordeaux 42 19. Sochaux 25
10. Bastia 40 20. Ajaccio 18

CUPA FRANÞEI – SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Astãzi, 21:00: Moulins (IV) – Angers (II).
Mâine, 19:45, 21:55: Cannes (IV) – Guin-

gamp, Monaco – Lens (II).
Joi, 21:55: Rennes – Lille.

SERIE A – ETAPA A 29-A

Sâmbãtã: Torino – Livorno 3-1 (Immobile
25, 60, 67 / Siligardi 89), Chievo – Roma 0-2
(Gervinho 17, Destro 42).

Duminicã: Parma – Genoa 1-1 (Schelotto
31 / Cofie 21), Inter – Atalanta 1-2 (Icardi 36
/ Bonaventura 35, 90; La oaspeþi, Constantin
Nica a jucat pânã în minutul 75), Bologna –
Cagliari 1-0 (Christodoulopoulos 78 pen.),
Sampdoria – Verona 5-0 (Sansone 4, Renan
23, Soriano 38, 48, Palombo 58), Udinese –
Sassuolo 1-0 (Di Natale 26), Napoli – Fioren-
tina 0-1 (Joaquin 87), Catania – Juventus 0-1
(Tevez 59), Lazio – Milan 1-1 (Gonzales 61 /
Konko 43 aut.; ªtefan Radu a fost integralist
la gazde).

1. Juventus 78 11. Sampdoria 37
2. Roma* 64 12. Milan 36
3. Napoli 58 13. Genoa 36
4. Fiorentina 51 14. Udinese 34
5. Inter 47 15. Cagliari 29
6. Parma* 47 16. Bologna 26
7. Lazio 42 17. Chievo 24
8. Atalanta 40 18. Livorno 24
9. Verona 40 19. Sassuolo 21
10. Torino 39 20. Catania 20
* - un joc mai puþin.

ETAPA A 30-A

Astãzi, 21:45: Roma – Torino.
Mâine, 21:45: Chievo – Bologna, Cagliari

– Verona, Genoa – Lazio, Atalanta – Livorno,
Fiorentina – Milan, Catania – Napoli, Juventus
– Parma, Sassuolo – Sampdoria.

Joi, 21:45: Inter – Udinese.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 31-A

Sâmbãtã: Chelsea – Arsenal 6-0 (Eto’o 5,
Schurrle 7, Hazard 17 pen., Oscar 42, 66, Sa-
lah 71), Cardiff – Liverpool 3-6 (Mutch 9, 88,
Campbell 25 / Suarez 16, 60, 90+6, Skrtel 41,
54, Sturridge 75), Everton – Swansea 3-2 (Bai-
nes 20 pen., Lukaku 53, Barkley 58 / Bony 33,
Williams 90+2), Hull – West Brom 2-0 (Rose-
nior 32, Long 38), Man. City – Fulham 5-0 (Y.
Toure 26, 54 – ambele din penalty, 65, Fer-
nandinho 84, Demichelis 88), Newcastle –
Crystal P. 1-0 (P. Cisse 90+4), Norwich – Sun-
derland 2-0 (Snodgrass 20, Tettey 33), West
Ham – Man. United 0-2 (Rooney 8, 33).

Duminicã: Tottenham – Southampton 3-2
(Eriksen 31, 46, Sigurdsson 90+2 / J. Rodrigu-
ez 19, Lallana 26; În continuare accidentat, Vlad
Chiricheº a lipsit din lotul formaþiei gazdã),
Aston V. – Stoke 1-4 (Benteke 5 / Odemwingie
22, Crouch 26, N’Zonzi 42, Cameron 90).

1. Chelsea 69 11. Aston V.* 34
2. Liverpool* 65 12. Hull* 33
3. Man City*** 63 13. Norwich 32
4. Arsenal* 62 14. West Ham* 31
5. Tottenham 56 15. Swansea* 29
6. Everton** 54 16. West B.* 28
7. Man. Utd* 51 17. Crystal P.* 28
8. Newcastle* 46 18. Sunderl.***25
9. Southampton 45 19. Cardiff 25
10. Stoke 37 20. Fulham 24
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin, ***- trei jocuri mai puþin.

RESTANÞE

Astãzi, 21:45: Man. United – Man. City,
Arsenal – Swansea, Newcastle – Everton.

Mâine, 21:45, 22:00: West Ham – Hull, Li-
verpool – Sunderland.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1

21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Roma
– Torino.

Digi Sport 2

17:00, 3:00 – TENIS ATP – Turneul de
la Miami (SUA): ziua a 7-a.

Digi Sport 3

18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I: CS
City’us Târgu Mureº – Deva / 21:45 – FOT-
BAL – Cupa Franþei: Moulins – Angers.

Dolce Sport

21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Roma
– Torino.

Dolce Sport 2

19:00 – TENIS WTA – Turneul de la
Miami (SUA): ziua a 7-a.

Eurosport

16:30 – CICLISM – Turul Cataluniei: eta-
pa a 2-a / 18:45 – SNOOKER – Finala cam-
pionatului circuitului Players, în Regatul Unit:
etapa I / 21:45 – FOTBAL – Camp. Angliei:
Man. United – Man. City.

Eurosport 2

15:00 – SNOOKER – Finala campiona-
tului circuitului Players, în Regatul Unit: eta-
pa I / 21:00 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Hertha – Bayern.

Cu patru puncte mai puþin la ora startu-
lui decât rivala din derby, Real Madrid, ºi
concitadina acesteia, Atletico, FC Barcelo-
na a revenit în lupta pentru titlu dupã ce a
reuºit sã se impunã, la finele unui meci fan-
tastic, cu 4-3 pe “Bernabeu”.

Iniesta a punctat primul în disputa de
duminicã seara, în minutul 7, moment când
Messi l-a lansat perfect în flancul stâng,
iar “optarul” catalan l-a executat cu un ºut
bsub transversalã pe Diego Lopez.  Ney-
mar a fost apoi la un pas de 2-0, dar a ra-
tat. ªi a venit replica, sau mai bine zis re-
plicile, la finalizare gãsindu-se de fiecare
datã Benzema.

ªarje ºablon, cu Di Maria centrând din
stânga, în “admiraþia” lui Dani Alves, ºi cu
francezul profitând de uluiala lui Masche-
rano. În decursul a doar 4 minute (20-24),
s-a fãcut 2-1 pentru amfitrioni. ªi Realul a
irosit ºansa de a se desprinde la douã go-
luri, prin acelaºi Benzema, Pique scoþând
de pe linia porþii, ºi a plãtit la rându-i. Un
clinci între Carvajal ºi Neymar i-a permis
lui Messi (42) sã devinã cel mai prolific
marcator din istoria “El Clasico”, depãºin-
du-l pe Di Stefano.

Dupã pauzã, un festival al penalty-uri-
lor. Mai întâi, arbitrul Undiano Mallenco a
cedat insistenþelor lui Ronaldo (ºters pe toatã
durata meciului), mutând un fault în careu,
iar portughezul nu a iartat de la punctul cu
var: 3-2 (55). Eroare ºi la golul de 3-3. Messi
i-a pasat lui Neymar, aflat în ofsaid, ºi bra-
zilianul a fost trântit în careu de Sergio
Ramos: penalty clar, eliminare, ºi Messi
restabilind încã o datã egalitatea (65).

Messi a fost artizanul succesului, cu un hattrick,
ºi i-a apropiat pe catalani la un punct de Atletico

ºi Real în fruntea clasamentului

În inferioritate, “galacticii”
au scãpat la bara lui Dani Al-
ves, dar au cedat din nou câte-
va minute mai târziu. Iarãºi un
fault clar în careu, Xabi Alon-
so la Iniesta, iarãºi penalty, ia-
rãºi Messi: 3-4 (84). ªi Barce-
lona e din nou în cãrþi pentru
titlu. Atletico a urcat pe prima
poziþie, având rezultat direct
mai bun decât Realul. “Galac-
ticii” sunt defavorizaþi ºi de di-
rectele cu Barcelona, pierzând
ºi în tur, scor 1-2.

Mallenco

a defavorizat

ambele tabere

Arbitrajul lui Undiano Mallen-
co a creat mari discuþii, “cen-
tralul” neacordând alte douã penalty-uri. Mai
întâi, Barca putea primi 11 metri, la faultul
lui Marcelo la Neymar (18). Apoi, Pique a
blocat cu cotul mingea ºutatã de Ronaldo
din “directã” (28), dar nici atunci n-a arãtat
punctul cu var! Iar când a dat prima lovitu-
rã de pedeapsã, cum am notat deja anterioe,
a scrântit-o (55): faultul lui Dani Alves la
Ronaldo fiind afara careului! Capac i-a pus
faza care a rupt derby-ul: n-a vãzut ofsaidul
lui Neymar la pasa lui Messi, urmatã de pe-
nalty-ul scos de brazilian.

21 goluri are Messi are Messi acum con-
tra Realului, noul lider al marcatorilor în Cla-
sico (Di Stefano a rãmas cu 18). L-a depã-
ºit ºi pe Hugo Sanchez, fiind al doilea (235

de goluri) în topul all-time al Primerei.
3 cartonaºe roºii a încasat Sergio Ra-

mos în derbyurile cu Barcelona, record
împãrþit acum în istoria El Clasico cu Fer-
nando Hierro.

Echipe
Real: Diego Lopez – Carvajal, Pepe, Ser-

gio Ramos, Marcelo – Modrici (Morata 90),
Xabi Alonso, Di Maria (Isco 85) – Bale, Cr.
Ronaldo, Benzema (Varane 66). Antrenor:
Carlo Ancelotti.

Barcelona: Valdes – Dani Alves, Pique,
Mascherano, Jordi Alba – Xavi, Busquets,
Fabregas (Alexis 78) – Neymar (Pedro
69), Messi, Iniesta. Antrenor: Gerardo
Martino.
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Raul Rusescu (25 de ani) are toate ºanse-
le de a prinde un transfer de senzaþie la fina-
lul acestui sezon, dacã nivelul prestaþiilor sale
de la Braga se va menþine la acelaºi nivel.
Atacantul român a punctat din nou vineri, în
meciul cu Rio Ave (1-1), ocazie cu care a
ajuns la cota 4 goluri în prima ligã portughe-
zã, iar numele sãu a apãrut o datã în plus pe
prima paginã a site-urilor lusitane.

Cotidianul O Jogo a preluat o informaþie
din Diario de Sevilla, potrivit cãreia Ruses-
cu s-ar afla în cãrþi pentru un transfer la o
formaþie din Ligue 1, al
cãrei nume nu a fost
însã divulgat. Astfel, în
varã, fostul stelist poa-
te ajunge sã se dueleze
cu Ibrahimovici ºi Fal-
cao, în cazul în care FC
Sevilla, clubul de care
aparþine, va primi o
sumã de transfer satis-
fãcãtoare din Hexagon.

În acest moment,
Braga are prima opþiu-
ne pentru cumpãrarea
atacantului, însã acesta
se mai aflã ºi în atenþia
altor câteva cluburi im-
portante, precum Ben-
fica, FC Porto, Sporting
Lisabona ºi AS Roma,
astfel încât este greu de
crezut cã echipa roº-
albã va putea concura
pentru a-l obþine defini-

“Schimbarea lui Boka cu
Maxim a fost cea mai bunã
mutare pe care a fãcut-o Huub
Stevens în meciul cu Hamburg
ºi a schimbat soarta partidei”,
a scris cotidianul Bild, dupã ce
românul a marcat golul victo-
riei ºvabilor în meciul cu Ham-
burg de sâmbãtã, scor 1-0.
Unul extrem de important în
economia sezonului lui Stut-
tgart, care a “evadat” de pe 17,
loc retrogradabil, pânã pe 15,
cu un punct chiar peste Ham-
burg (acum pe 16, loc de ba-
raj), cu opt etape rãmase de ju-
cat. ªi, cel mai important, a
rupt o serie de zece meciuri
consecutive fãrã victorie, îna-
intea duelului extrem de echili-
brat cu Nurnberg, locul 17,
meci programat mâine. Tabloidul german
i-a acordat românului nota 2, (n.r. – Bild
noteazã de la 5 la 1, în ordine descrescã-
toare), considerându-l cel mai bun jucãtor
al lui Stuttgart.

Ce înseamnã însã golul marcat în minu-
tul 69 de Maxim, care intrase pe teren cu
doar cinci minute înainte? Un semn impor-
tant pentru antrenorul Huub Stevens cã se
poate baza pe jucãtorul român care a pri-
mit 22 de baloane în meciul de sâmbãtã,
din care a distribuit precis 19, un procentaj
de reuºitã de 86 la sutã. ªi dovada cã rã-

Rusescu ar putea ajungeRusescu ar putea ajungeRusescu ar putea ajungeRusescu ar putea ajungeRusescu ar putea ajunge
din varã în Ligue 1din varã în Ligue 1din varã în Ligue 1din varã în Ligue 1din varã în Ligue 1

tiv pe Rusescu.
Potrivit sursei citate, suma de transfer fi-

xatã de FC Sevilla pentru transferul lui Ru-
sescu este de 3.000.000 de euro. Atacantul
a fost cumpãrat de andaluzi de la Steaua în
vara trecutã, în schimbul a 2.200.000 de
euro.

7 goluri a marcat Rusescu pentru Braga,
în campionat, Cupa Ligii ºi Cupa Portuga-
liei, din ianuarie pânã în prezent. El mai reu-
ºise alte 3 goluri pentru FC Sevilla, toate în
Europa League.

Ce top conduce
Maxim în Bundesliga

mâne unul dintre cei mai importanþi oameni
ai lui Stuttgart. Pânã acum, Maxim a reuºit
6 goluri ºi 11 pase decisive, contribuind la
17 goluri din cele 40 ale ºvabilor din acest
sezon. Adicã românul a fost responsabil
pentru 42,5 la sutã din golurile marcate de
Stuttgart în Bundesliga. Un procentaj pe
care nici un alt jucãtor din Bundesliga nu l-
a egalat în acest sezon, doar Szabolcs Huszti
(14 goluri din cele 34 al lui Hannover - 41,1
al sutã) ºi Andre Hahn (16 goluri din cele
39 ale lui Augsburg – 41 la sutã) fiind aproa-
pe de Maxim.

Seria I – Etapa a 15-a

Voinþa Caraula – Viitorul Vârtop 5-1, Victoria Pleniþa –
Progresul Bãileºti 3-0, Flacãra Moþãþei – Tractorul Cetate
5-2, Viitorul Ciupercenii Noi – SIC Pan Unirea 0-2, Viitorul
Întorsura – SC Poiana Mare 1-1, Avântul Rast – Avântul
Giubega 11-1, Recolta Galicea Mare – Fulgerul Maglavit
1-1, Avântul Verbiþa – Voinþa Radovan 3-0.

1. SIC PAN 43 9. Întorsura 20
2. Poiana Mare 32 10. Caraula 19
3. Pleniþa 31 11. Maglavit 13
4. Moþãþei 28 12. Radovan* 13
5. Cetate 26 13. Giubega 13
6. Bãileºti 25 14. Galicea Mare 11
7. Rast * 20 15. Ciupercenii N. 8
8. Verbiþa 20 16. Vârtop 7
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  penalizate cu 6

puncte.

Seria a II-a – Etapa a 16-a

Standard ªimnicu de Sus – Luceafãrul Craiova 2-6, ªtiinþa

Malu Mare – Viitorul Coºoveni 4-1, Arena Bulls Preajba –

Inter Secui 2-0, Avântul Þuglui – Viitorul 2 Cârcea 2-2, Uni-

rea Braloºtiþa – Jiul Breasta 3-0, Viitorul Craiova – AS Goieºti

0-3. Jiul Bucovãþ – Rapid Potmelþu nu s-a disputat, în timp

ce Voinþa Belcin a stat.

1. Coºoveni 37 9. Braloºtiþa 20

2. Malu Mare 35 10. Þuglui 17

3. Preajba 31 11. ªimnicu S. 16

4. Potmelþu* 29 12. Bucovãþ* 11

5. Secui 26 13. Luceafãrul* 10

6. Cârcea 2* 25 14. Breasta 10

7. Goieºti 25 15. Viitorul Cr. 5

8. Belcin* 21

Seria a III-a – Etapa a 16-a

Victoria Cãlãraºi – Olimpia Bãdoºi 2-1, Progresul Castra-
nova – AS Rojiºte 2-3, Sporting Leu – Unirea Amãrãºtii de
Jos 6-0, Unirea Tâmbureºti – Viitorul Apele Vii 4-2, Viitorul
Bratovoieºti – Viitorul Ghindeni 2-1. Ajax Dobroteºti – Pro-
gresul Amãrãºtii de Sus 1-0. Unirea Tricolor Dãbuleni ºi
Fulgerul Mârºani au stat.

1. Tâmbureºti* 29 8. Cãlãraºi* 19
2. Mârºani* 27 9. Apele Vii 18
3. Dãbuleni* 27 10. Bratovoieºti 16
4. Rojiºte 26 11. Castranova 15
5. Dobroteºti 26 12. Bãdoºi 11
6. Leu 25 13. Ghindeni 9
7. Amãrãºtii S. 24 14. Amãrãºtii J. 3
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.

* - un joc mai puþin.

Seria I – Etapa a 11-a

Victoria Basarabi – Viitorul Siliºtea Crucii

3-3, Unirea Vela – Recolta Cioroiaºi 0-3, Vi-

itorul Dobridor – Recolta Seaca de Câmp

5-2, Gloria Catane – Progresul Cipercenii

Vechi 2-0, Dunãrea Negoi – Juventus Piscu

Vechi 5-0.

1. Cioroiaºi 27 6. Ciuperceni 15

2. Siliºtea Cr. 21 7. Negoi 12

3. Piscu Vechi 21 8. Dobridor 10

4. Vela 18 9. Catane 10

5. Basarabi 18 10. Seaca C. 7

Seria a II-a – Etapa a 13-a

ªtiinþa Calopãr – Viitorul Valea Stanciului
4-2, Aktiv Padea – Viitorul Gângiova 4-2,
Viitorul Mãceºu de Sus – Recolta Urzicuþa
8-0, A.F.C. Giurgiþa – Progresul Cerãt 2-1,
Unirea Goicea – Triumf Bârca 2-1. Dunãrea
Gighera – Recolta Mãceºu de Jos nu s-a dis-
putat.
1. Bârca 28 7. Giurgiþa* 18
2. Gighera* 26 8. Cerãt 17
3. Goicea 26 9. Urzicuþa* 12
4. Mãceºu S. 24 10. Gângiova 11
5. Mãceºu J.* 24 11. Valea St. 10
6. Padea 19 12. Calopãr 6

Seria a III-a – Etapa a 13-a

Voinþa Puþuri – Viitorul Sadova 2-1, Lucea-
fãrul Popânzãleºti – Atletico Zãnoaga 1-4,
Avântul Dobreºti – Torentul Secui 7-1, Avân-
tul Daneþi – Unirea Câmpeni 3-2, Avântul
Pieleºti – Unirea Dioºti 3-0, Energia Rado-
mir – Flacãra Drãgoteºti 3-1.
1. Daneþi 31 7. Pieleºti 20
2. Dobreºti 30 8. Dioºti* 16
3. Radomir* 29 9. Câmpeni 10
4. Zãnoaga 23 10. Secui 8
5. Sadova 22 11. Drãgoteºti 4
6. Puþuri 21 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 Mi-
hãiþa 4-1, Energia Craiova – Voinþa Raznic
2-0, Viitorul Valea Fântânilor – Avântul Gher-
ceºti 1-1, AS Greceºti – AS Scaeºti 1-7.
Progresul Mischii – Viitorul Sfârcea ºi Vul-
turul Cernãteºti – Viitorul Brãdeºti nu s-au
disputat.
1. Scaeºti 31 7. Sfârcea* 16
2. Cernãteºti* 28 8. Gherceºti* 13
3. Raznic 22 9. Valea F. 10
4. Schitu* 19 10. Mischii* 10
5. Energia 19 11. Brãdeºti* 10
6. Mihãiþa 18 12. Greceºti 3
* - un joc mai puþin.

LIGA A V-A

LIGA A VI-A
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 24 17 7 0 53-15 58
Astra 24 15 5 4 52-22 50
Petrolul 24 12 11 1 33-13 47
Dinamo 24 11 6 7 34-22 39
Pandurii 24 12 5 8 45-30 38
FC Vaslui 23 10 6 7 23-16 36
Gaz Metan 24 9 6 9 28-26 33
Ceahlăul 23 8 9 6 22-20 33
CFR Cluj 23 7 10 6 29-25 31
Chiajna 24 8 7 9 27-31 31
Botoşani 23 8 5 10 21-33 29
ACS Poli 23 7 5 11 19-27 26
Oţelul 24 7 4 13 26-40 25
Năvodari 24 6 6 12 21-42 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 24 2 6 16 18-40 12

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXIV-a
Astra – Oţelul 1-1
Au marcat:  Yazalde 4 / Marquinhos 26.
Gaz Metan – Corona 1-0
A marcat: Robertson 86.
Concordia – Petrolul 0-0
Dinamo – Pandurii 2-3
Au marcat: Bilinski 70, 82 / Giusti 5, Momcilovic 77, Elton da Silva 94.
FC Botoşani – Viitorul 3-1
Au marcat: Vaşvari 53, Hadnagy 58, Stojkov 89 / Dică 8 – pen.
Săgeata – Steaua 1-2
Meciurile ACS Poli – FC Vaslui, FC Braşov – Ceahlăul şi CFR Cluj

– „U” Cluj s-au jucat aseară.

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

Eliminarea dramatică din Liga
Balcanică, în ultimele secunde ale
meicului din Sala Polivalentă cu
Sigal Priştina şi-a pus amprenta pe
moralul baschetbaliştilor Craiovei,
care nu a fost ridicat nici de cei
100 de suporteri care au efectuat
deplasarea la Piteşti. Acolo unde
Seals şi compania au făcut proba-
bil cel mai slab meci al sezonului,
pierzând la scor contra echipei gaz-
dă. Doar James Tyler, care a avut
o prestaţie consistentă, trecându-
şi în cont 15 puncte, 15 recupe-
rări şi 4 capace. Popescu, Babic
şi Sokk au avut o eficienţă decen-
tă, însă Kovac, Seals şi mai ales
vedeta Travis Bureau s-au com-
portat surprinzător de slab. „Am
avut o zi foarte proastă, a fost evi-
dent că gazdele şi-au dorit mai
mult victoria. În principal diferen-

Baschetbaliştii, prea relaxaţi după calificarea în play-off
BCM Piteşti – SCM U Craiova

82-61 (20-12, 19-10, 21-12, 22-27)

Piteşti: Barac (9), Stojiljkovic (22), Ulmer (13), Barro (2), Dur-
kovic (15). Au mai jucat: Tutt (12), Orbeanu (3), Neguţ, Corpo-
dean (6). Antrenor: Hristu Şapera.

Craiova: Sokk (7), Seals (4), Kovac (2), Bureau (10), Popescu
(14). Au mai jucat: Damian, Tyler (15), Căpuşan (3), Babic (6).
Antrenor: Milan Nisic.

Echipa lui Milan Nisic,
susţinută de 100 de suporteri
la Piteşti, s-a predat uşor

ţa a fost făcută la cele 24 de pose-
sii pierdute şi la aruncările de la
distanţă, noi reuşind doar una. Ne
pare rău că nu le-am oferit un pri-
lej de bucurie fanilor veniţi de la
Craiova” a declarat Marius Toma
pentru totalbaschet.ro. De partea
cealaltă, antrenorul Piteş tiului,
Hristu Şapera, a declarat: „Am avut

atitudinea potrivită pentru un ast-
fel de joc, energie şi o concentra-
re superioare şi nu iam lăsat pe
craioveni să intre în meci. Urmă-
torul meci al Craiovei va fi vineri
seara, în Sala Polivalentă, cu BC
Timişoara, aceasta fiind ultima dis-
pută din sezonul regulat pe teren
propriu a „Legiunii”.

Clasamentul Ligii Naţionale

1. Asesoft Ploieşti 43 19 5
2. Municipal Oradea 42 18 6
3. Atlassib Sibiu 42 18 6
4. BC Mureş 41 17 7
5. SCM „U” Craiova 39 15 9
6. Mobitelco Cluj 38 15 8
7. Energia Rovinari 37 13 11
8. BCM „U” Piteşti 36 13 10
9. Steaua Bucureşti 36 12 12
10. BC Timişoara 35 11 13
11.Gaz Metan Mediaş32 9 14
12. Timba Timişoara 26 3 20
13. Concordia 26 2 22
14. Farul Constanţa 25 1 23

Turneul de elită under 17
Andrei Ivan, titular în remiza cu Belgia

Atacantul de la CS Universitatea Craiova, Andrei Ivan, a jucat toate minutele în
meciul de debut al naţionalei under 17 a României la turneul de elită din Scoţia.
Tricolorii pregătiţi de Costel Gâlcă au remizat ieri, 0-0, contra naţionalei Belgiei,
într-un meci disputat pe arena „Cappielow Park” din Greenock. Ivan a ratat două
ocazii în prima repriză, cea de-a doua fiind o foarfecă spectaculoasă din careu.
Pentru România au evoluat: Tordai (Viitorul) -  Lovin (Juventus Torino),  Ma-
nea (cpt - Viitorul), Nedelcu (Viitorul)  - 33 Hasnaş (Gloria Bistriţa),  Panait (Vii-
torul) -  Deaconu (Twente),  Pham (Juventus Bucureşti),  Vâlceanu (Steaua) -
 Patrick Petre (Dinamo)  - 65 Grecu (Viitorul),  Ivan (CSU Craiova),Al. Stoica -
(Viitorul) - 72 Mustaţă (Steaua). Următorul meci al tricolorilor va avea loc mâine,
de la ora 14, contra Bosniei Herţegovina, la Ayr, pentru ca sâmbătă, la Kilmar-
nock, să aibă loc partida cu ţara gazdă. Câştigătoarea grupei se va califica la
turneul final programat în luna mai în Malta.

Voleibalistele
au evitat retrogradarea

Voleibalistele de la SCM Universitatea Craiova au câş-
tigat şi al treilea meci din play-out contra echipei Tomis
Constanţa, scor 3-0 (25-12, 25-6, 25-6) şi au terminat
campionatul pe locul 9, evitând retrogradarea. În prime-
le două meciuri din play-out contra junioarelor de la
Tomis, disputate sâmbătă şi duminică în Sala Sporturi-
lor „Ion Constantinescu”, echipa antrenată de Alexan-
dru Cosma se impusese  în aceeaşi manieră categorică:
3-0 (25-4, 25-6, 25-12), respectiv 3-0 (25-14, 25-9,
25-5).

Podiumuri în serie pentru mărşăluitorii CSM Craiova
Mărşăluitorii de la CSM Craio-

va au participat duminică la cam-
pionatul naţional de marş pe şosea
(seniori, tineret, juniori şi copii),
organizat la Reşiţa, obţinând mai
multe medalii: 3 de aur, 2 de argint
şi 5 de bronz. Ele au fost obţinute
de: Ştef Claudia (locul I – senioa-
re, 20 km marş), Niţuleasa Alina
(locul II – senioare, 20 km marş),
Enache Georgiana (locul III – se-
nioare, 20 km marş), Manolache
Liliana (locul III – tineret, 20 km

marş), Costea Speranţa (locul III
– copii 1, 1 km marş), Manolache
Bogdan (locul III – juniori 2, 10
km marş), Ştef Claudia, Niţuleasa
Alina, Enache Georgiana( locul I
– echipe senioare, 20 km marş),
Manolache Liliana, Arvatu Adria-
na, Băţilă Alina (locul I – echipe
tineret, 20 km marş), Manolache
Liliana, Arvatu Adriana, Băţilă Ali-
na (locul II – echipe senioare, 20
km marş), Aniţoaie Cosmin, Dia-
conu Robert, şi Petrişor Alexan-

dru (locul III – echipă juniori I, 10
km marş). Sportivii sunt pregătiţi de
Ustabaceff Gabriela, Ilie Elena, Jus-
tinian Chirilă, Cristiana Cojocaru,
Ştef Claudia şi Ştef Sebastian. Po-
diumul la senioare a fost ocupat în
întregime de către CSM Craiova, la
fel ca în întrecerea pe echipe. „Un
adevărat galop de sănătate reuşit de
mărşăluitorii de la CSM Craiova, de
care Craiova atletică trebuie să ţină
seama”, a declarat Sorin Manda, di-
rectorul CSM Craiova.


