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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Asta nu-mi place, Popescule, noi nu
mai avem sfârşit de săptămână, nu ai
mai vem sâmbete şi duminici, acum avem
week-end.

actualitate
pag. 3

Primul

cotidian al

Olteniei

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Odată la cinci ani, locatarii
trebuie să-şi vopsească blocul

Seism politic
în Franţa

Ce s-a întâmplat duminică,
în primul tur al alegerilor mu-
nicipale din Franţa, este, fără
îndoială, un seism, un sfârşit al
bipartit ismului politic,  substi-
tuit cu un tripartitism (PS-
UMP-FN), învingătoare fiind fii-
ca lui Jean Marie Le Pen, fina-
list al alegerilor prezidenţiale
din 2002, câştigate de Jacques
Chirac. Sondajele de opinie pla-
sau de mai multă vreme Fron-
tul Naţional, un partid de extre-
mă dreaptă, înaintea socialişti-
lor, aflaţi la putere, şi puţin în
urma conservatorilor (UMP),
plecaţi de la putere în urmă cu
doi ani.

Autori tăţi l e l ocal e
vor obli ga asociaţii le
de proprietari să aibă

grijă de faţadele blocurilor. Ca şi proprietarii de case,
şi locatarii trebuie să repare şi să zugrăvească exte-
riorul imobilelor. Municipalitatea a stabilit şi amenzi
pentru asociaţiile de proprietari care nu vor respecta
această decizie.
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$1 EURO ...........................4,4693 ............. 44693
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Comisia de la Veneþia: Proiectul de
revizuire a Constituþiei necesitã
îmbunãtãþiri în puncte cheie

Comisia de la Veneþia a decis cã pro-
iectul de revizuire a Constituþiei nece-
sitã îmbunãtãþiri în puncte-cheie, prin-
tre acestea numãrându-se opþiunea cla-
rã pentru o formã de guvernãmânt ºi
clarificarea competenþelor premierului
ºi preºedintelui. De asemenea, comisia
considerã necesarã eficientizarea pro-
cedurilor legislative, astfel încât sã fie
redusã la minimum necesitatea ordo-
nanþelor de guvern. Îmbunãtãþirea ba-
zei legale pentru ca CSM sã-ºi poatã
îndeplini sarcina de garant al indepen-
denþei magistraþilor este o altã propu-
nere a Comisiei, care îºi exprimã spe-
ranþa cã, în etapele viitoare ale proce-
sului de revizuire, vor fi sporite efortu-
rile pentru implicarea tuturor pãrþilor
interesate. „O cooperare constructivã
între majoritate ºi opoziþie ºi o amplã
dezbatere publicã sunt cerinþe prelimi-
nare importante pentru reuºita proce-
sului de revizuire ºi pentru legitimita-
tea viitorului text al Constituþiei”, se
aratã în rãspunsul Comisiei dupã ana-
liza proiectului de revizuire a legii fun-
damentale.

Ministerul Educaþiei a publicat 5 noi teste
de matematicã pentru clasa a VIII-a

Ministerul Educaþiei a publicat cinci
teste suplimentare pentru pregãtirea
elevilor de clasa a VIII-a, la matemati-
cã, decizia fiind luatã la solicitarea ele-
vilor, pãrinþilor ºi profesorilor, dupã ana-
lizarea rezultatelor obþinute la simula-
re. „Testele sunt disponibile începând
cu data de 25 martie ºi au fost elabora-
te de cãtre Centrul Naþional de Evalua-
re ºi Examinare (CNEE). Acestea sunt
în conformitate cu modelele de subiec-
te publicate încã din luna octombrie
2013 pe website-ul dedicat”, a precizat
ieri Ministerul Educaþiei, într-un comu-
nicat de presã.

Premierul Victor Ponta ºi-a exprimat ieri, în ca-
drul unei dezbateri privind fondurile europene, spe-
ranþa cã la exerciþiul financiar european 2014-2020
este ultima datã când România este „nedreptãþitã
la nivel european”, subliniind cã suma alocatã þãrii
noastre pentru acest exerciþiu bugetar înseamnã
„foarte puþini bani”. „Sã fim pregãtiþi sã folosim
banii, fãrã însã a ne crea iluzii legate de cât de mulþi
bani are România pentru 2014-2020. Are foarte
puþini. 21 de miliarde de euro în ºapte ani pe o
matematicã simplã înseamnã 3 miliarde de euro.
Gândiþi-vã la necesitãþile României în toate dome-
niile. Sper ca de data aceasta sã fie ultima datã
când România a fost nedreptãþitã la nivel euro-
pean”, a afirmat premierul. El a precizat însã cã nu
face aceastã afirmaþie ca un reproº, deoarece acest
lucru nu ar mai folosi la nimic acum, dar este „o
atenþionare” cã nu vor putea fi rezolvate toate pro-
blemele României cu fondurile europene alocate
în perioada 2014-2020. Pe de altã parte, Ponta a dat
exemple de state care au primit alocãri mai mari
raportat la populaþie. „România a primit în aceastã
alocare 21 de miliarde la o populaþie oficialã de 21
de milioane, deci, cam 1.000 de euro pentru fiecare
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locuitor. (...) Cehia a primit la 10 milioane de locui-
tori 20 miliarde euro. Ungaria, 20 de miliarde, cât
România, cu o populaþie la jumãtate. Portugalia —
19,6 miliarde, la o populaþie la jumãtate. (...) Polo-
nia, cu care tot ne comparãm, are 72,7 miliarde,
deci aproape de patru ori. Pânã ºi Croaþia, care a

intrat dupã noi, are o sumã dublã raportatã la nu-
mãrul de locuitori decât România”, a arãtat Pon-
ta. ªeful Executivului a spus cã din suma totalã
alocatã pe partea de infrastructurã România a pri-
mit aproximativ 5,7 miliarde euro ºi a explicat cã
din aceºti bani nu pot fi rezolvate toate proble-
mele sectorului. De asemenea, el a arãtat cã pen-
tru zona de mediu au fost alocate 3 miliarde de
euro, în condiþiile în care solicitarea Ministerului
Mediului „ca prioritãþi ºi necesitãþi absolute” a
fost de 14 miliarde de euro. Pentru crearea de lo-
curi de muncã ºi dezvoltarea Agenþiei Naþionale
pentru Ocuparea Forþei de Muncã au fost aloca-
te, potrivit lui Victor Ponta, 1,2 miliarde de euro,
iar pentru asistenþã socialã pentru persoanele
defavorizate ºi programele de integrare a romilor,
1 miliard de euro. Totodatã, Ponta a menþionat cã,
în ceea ce priveºte educaþia, a fost alocat 1 mili-
ard de euro pentru formarea profesorilor ºi 350 de
milioane de euro pentru infrastructurã. Aproxi-
mativ 800 milioane de euro au fost repartizaþi pen-
tru capacitate administrativã localã ºi asistenþã
tehnicã, în timp ce aceeaºi sumã va merge cãtre
IMM-uri ºi parcuri tehnologice.

Vicepremierul Liviu Dragnea, aflat în
China, a semnat cu vicepreºedintele
Comisiei Naþionale pentru Reformã ºi
Dezvoltare a acestei þãri un memoran-
dum pentru începerea analizelor tehni-
ce premergãtoare liniei feroviare de mare
vitezã spre Constanþa, via Bucureºti, ºi
modernizãrii inelului feroviar Bucureºti.
Analizele tehnice vor fi efectuate gra-
tuit de cãtre partea chinezã. Documen-
tul nu face vreo referire la modernizarea
cãii ferate care leagã nordul ºi sudul Ro-
mâniei. Luni, vicepremierul l-a rugat pe
omologul sãu chinez, Zhang Gaoli, în
timpul întâlnirii pe care au avut-o, sã in-
tervinã la Comisie pentru urgentarea
semnãrii acordului de construcþie a li-
niei feroviare de mare vitezã spre Con-
stanþa, precum ºi de modernizare a altor
reþele feroviare, respectiv cea care lea-
gã nordul ºi sudul României, mai exact
graniþa cu Republica Moldova, de gra-
niþa cu Bulgaria, la Ruse. Totodatã, Li-
viu Dragnea a anunþat ieri cã negocieri-
le cu partea chinezã pentru construcþia
unei noi termocentrale la Rovinari sunt

Chinezii încep analizele tehnice
pentru trenul de mare vitezã spre
Constanþa ºi inelul CFR Bucureºti

foarte avansate, reprezentanþii investi-
torilor urmând sã vinã în România în pe-
rioada imediat urmãtoare. Construcþia
termocentralei Rovinari, cu un nou grup
energetic de 500 MW, a fost inclusã în
vara anului trecut în Planul naþional de
investiþii al Guvernului, fiind prezentat
atunci cã grupul China Huadian Engi-
neering ar urma sã asigure o investiþie
de circa un miliard de dolari. În luna no-
iembrie, conducerea Complexului Ener-
getic Oltenia a încheiat cu preºedintele
companiei China Huadian Corporation
un acord de intenþie de cooperare pen-
tru realizarea proiectului termoelectric de
la Rovinari. Vicepremierul Liviu Drag-
nea s-a aflat, în perioada 20-26 martie, în
vizitã de lucru în China, el fiind ºi coor-
donatorul Comitetului interministerial
pentru monitorizarea îndeplinirii anga-
jamentelor asumate de România cu oca-
zia reuniunii, la Bucureºti, în 26 noiem-
brie 2013, a ºefilor de Guvern ai Repu-
blicii Populare Chineze ºi statelor Euro-
pei Centrale ºi de Est. Comitetul a fost
înfiinþat în decembrie 2013.

Preºedintele-director general
al TVR, Stelian Tãnase, a decla-
rat, ieri, dupã întâlnirea cu pre-
mierul Victor Ponta, cã s-a con-
venit asupra unui proces de re-
structurare a televiziunii publice,
el apreciind cã trebuie refãcutã
organigrama pentru a face un or-
ganism competitiv ºi invocând
modelul BBC. „Am ajuns la anu-
mite conluzii, cu un plan de mã-
suri care va trebui aplicat în pe-
rioada urmãtoare”, a spus Ste-
lian Tãnase imediat dupã întâl-
nire. Concret, el a precizat cã a
convenit cu Ponta asupra unui
p r o c e s  d e  r e s t r u c t u r a r e ,  d e

Stelian Tãnase, dupã întâlnirea
cu Ponta: Am convenit asupra unui

proces de restructurare a TVR

reorganizare a TVR în baza Le-
gii 85/2006 ºi ºi-a exprimat spe-
ranþa cã vor fi  luate decizile
necesare, în aºa fel încât în 2-3
ani sã se treacã la un „format
BBC”, care va însemna ºi crea-
rea unui structuri comune cu
radioul public. Potrivit lui Tã-
nase,  „restructurarea de pro-
porþii” a TVR nu pleacã de la
ideea de concediere a angajaþi-
lor, ci de la ideea de a avea o
nouã organigramã, care sã facã
eficientã TVR. În final, Stelian
Tãnase a mai spus cã are spri-
jinul politic pentru a-ºi conti-
nua activitatea la ºefia TVR.

Premierul Victor Ponta a afirmat ieri cã autoritãþi-
le fac efortori pentru reducerea birocraþiei, dar se
confruntã cu problema asumãrii responsabilitãþii,
dând ca exemplu faptul cã s-a supãrat pe un minis-
tru pentru cã pe un document, sub semnãtura aces-
tuia, se mai aflau alte nouã, ale unor subordonaþi.
„Am încercat sã scoatem partea de birocraþie, avem
însã o problemã pe care cred cã o ºtiþi cu toþii ºi e
legatã (...) de fuga de responabilitate. Deja în ziua

de astãzi sã mai gãseºti pe cineva care sã semneze
un document public este o provocare uriaºã. Am
constatat ºi m-am ºi supãrat pe unul din membrii
Cabinetului care avea în spatele semnãturii sale nouã
semnãturi! Nouã care au semnat înainte sã semneze
el! ªi am întrebat atunci de ce mai e ministru. Proble-
ma este cã cei nouã probabil cã mai au încã nouã-
zeci care semneazã ca cei nouã sã semneze, ca atunci
când vine ºi îi ia pe undeva sã meargã toþi nouã-

zeci”, a declarat Ponta, la o conferinþã pe tema fon-
durilor europene. Prezenþi la dezbatere, primarul Cra-
iovei, Lia-Olguþa Vasilescu, ºi primarul oraºului Vo-
luntari, Florentin Pandele, i-au spus prim-ministru-
lui cã primarii sunt consideraþi cei mai corupþi, având
sute de dosare în care sunt acuzaþi, ºi nu îºi permit
sã mai semneze fãrã semnãturile specialiºtilor. „Nici
unul nu mai semneazã fãrã nouã semnãturi în spate!
Trebuie sã fii acoperit”, a spus primarul Craiovei.

Ponta: M-am supãrat pe un ministru care avea nouã
semnãturi pe un act, în spatele semnãturii sale
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Ce s -a întâmplat duminică, în
primul tur  al alegerilor  munic ipa-
le din Franţa, este, fără îndoială,
un seism, un sfârş it al bipartitis-
mului politic, substituit cu un tri-
partitism (PS-UMP-FN), învingă-
toare fiind fiica lui Jean Marie Le
Pen, finalist al alegerilor preziden-
ţiale din 2002, câştigate de Jac-
ques  Chirac.  Sondajele de opinie
plasau de mai multă vreme Fron-
tul Naţional, un partid de extremă
dreaptă, înaintea socialiştilor, aflaţi
la putere, ş i puţin în urma con-
servatorilor (UMP), plecaţi de la
putere în urmă cu doi ani. Pentru
soc ialiş ti,  alegerile munic ipale
sunt comparate cu „Berezina”
împăratului Napoleon, ceea c e nu
mai trăiseră, poate, de la alegerile
legislative din martie 1993,  în
urma cărora premierul Pierre Be-
regovoy s-a sinucis.  Că speră să

MIRCEA CANŢĂR

Seism politic în Franţa
mai dreagă busuiocul, adică să
mai atenueze din înfrângere,  du-
minică, în turul II, este adevărat,
dar semnalul a fost dat. Francois
Hollande, cu o agendă extrem de
încărcată în aces te zile, l-a con-
vocat de urgenţă pe ministrul de
Interne, Manuel Valls, luni, la Ely-
see, pentru a pregăti un contraa-
tac,  adică mecanica unor alianţe
pentru asaltarea turului II. Pentru
Marine Le Pen, care a abandonat
discursul neoliberal, ambiţiile sunt
mari şi strategia sa este cea a bul-
gărelui de zăpadă. O victorie chea-
mă o alta, mult mai robustă decât
prec edenta,  şi lidera partidului se
gândeş te deja la alegerile europar-
lamentare din luna mai, când vrea
să depăşească UMP şi PS. Apoi
se va gândi la alegerile regionale
de anul viitor, la care intenţionea-
ză să consolideze rezultatele de la

munic ipale. Pentru ca în 2017, la
alegerile prezidenţiale,  să bulver-
seze jocul, c um a făc ut tatăl său
în 2002. Oricum, succesul Fron-
tului Naţional es te cons iderat is-
toric şi eclipsează deja victoria
UMP.  Frontul Naţional a devenit
o serioasă problemă pentru socia-
lişti, dar  şi pentru conservatori.
Temele predilecte pentru Marine
Le Pen: imigraţia,  securitatea,  se-
ducerea victimelor c rizei ec ono-
mice. S-a vorbit de un absenteism
rec o rd,  c a re s -a r idic a t la
36,45%, la nivelul Franţei, potri-
vit c omunicatului Ministerului de
Interne. În 2008, absenteismul la
primul tur  al municipalelor a fost
de 33,46%. Analiştii vorbesc însă
de un absenteism sancţionatoriu,
un absenteism al indiferenţei. Un
semn că, momentan, c lasa politi-
c ă f ranc ez ă es te repudiată.

Dreapta s-a detaşat de stânga în
primul tur al alegerilor cu 9 puncte
procentuale, şi asta pentru acre-
ditarea ideii ineficiente,  potrivit
căreia politica, în opinia socialiş-
tilor,  nu poate rezolva mare lucru.
Problema cea mare a lui Francois
Hollande nu este că Guvernul Jean
Marc  Ayrault are o popularitate
sc ăzută, ci tr ipartitismul de re-
centă inc ubaţie.  Frontul Naţio-
nal, împins de un absenteism im-
portant în primul tur, se insta-
lează în c entrul vieţii politic e
franc eze şi va constitui miza vii-
toarelor  alegeri.  În primul tur,
partidul de extremă dreapta a
câştigat în 17 oraşe şi participă
în turul II  în 229 localităţi cu
peste 10.000 de locuitori.For-
maţiunea Marinei Le Pen nu es te
deloc unul republican, cum spun
francezii.  Dimpotrivă.  Dovadă

că Marine Le Pen a prezentat un
c andidat admirator  al „Mein
Kampf” sau o candidată pozată
cu drapelul nazist.  Şi alţi fani ai
partidului s-au arătat atraş i de
însemnele SS. Un candidat al FN
a reproşat unui adversar  UMP că
ac esta „transformă Nimes în Al-
ger”. Des tule alte nebunii s-au
făc ut resimţite în campania elec-
torală,  dar, datorită Frontului
Naţional,  se „reînnoieş te” c lasa
politică.  Semnalul nu este deloc
de bun augur,  dar unde în Euro-
pa decât pe malurile Senei, au
germinat atâtea şi atâtea năstruş-
nic ii, de-a lungul timpului. Iar vi-
ziunea Marinei Le Pen despre
Uniunea Europeană es te una
care nu mai trebuie amintită, dar
ascens iunea ei se datorează mul-
tiplelor gafe de parcurs comise
de Francois Hollande.

Faţadele blocurilor din centrul
oraşului sunt în şantier în această
perioadă, mai multe firme de con-
strucţii muncind din greu ca să le
scoată faţa imobilelor care, în cele
mai multe cazuri, nu au mai văzut
un strat de vopsea proaspătă de
când au fost construite, adică din
plină epocă a comunismului sau
poate şi mai demult. Se lucrează

Odată la cinci ani,
locatarii trebuie să-şi
vopsească blocul

Autorităţile locale vor obliga asociaţiile de proprietari să aibă grijă de
faţadele blocurilor. Ca şi proprietarii de case, şi locatarii trebuie să repare şi
să zugrăvească exteriorul imobilelor. Municipalitatea a stabilit şi amenzi pen-
tru asociaţiile de proprietari care nu vor respecta această decizie.

repede pentru că zona trebuie să
fie pregătită să găzduiască o serie
de evenimente culturale de noto-
rietate (unul este Festivalul „Shake-
speare”)  c are vor avea loc  în
ac eastă primăvară. Cu atât mai
mult Craiova trebuie să dea bine şi
din punct de vedere estetic, măcar
în centrul oraşului, municipiul nos-
tru fiind implicat într-o competiţie

extrem de importantă, ţintind să
devină Capitală Culturală Europea-
nă în 2021.

Asociaţiile de proprietari
au fost prinse în regulament
În paralel cu această cosmeti-

zare a blocurilor din centru, auto-
rităţile locale s-au gândit că ar fi
bine să se întâmple acelaşi lucru

în tot oraşul. Dar cum firmele nu
pot să ofere sponsorizări dec ât
pentru imobilele din centru, muni-
cipalitatea s-a oprit la locatari. Pe
ordinea de zi a şedinţei CLM Cra-
iova, de joi, se află un proiect de
hotărâre prin care se completează
regulamentul local de gospodărire
a oraşului, aprobat în 2009. La ca-
pitolul privind activităţile edilitar
gospodăreşti, pe lângă autorităţi şi
instituţii publice, persoane juridice
şi agenţi economici, apar şi aso-
ciaţiile de proprietari care au obli-
gaţia să efectueze lucrările de re-
parare, consolidare, întreţinere şi
curăţenie a clădirilor aflate în pro-
prietatea sau în folosinţa lor.

Lucrările,
pe cheltuiala locatarilor

Concret, asociaţiile de proprie-
tari sau locatari vor avea obligaţia
de a urmări comportarea în timp a
imobilelor ce fac parte din respec-
tivele asociaţii. Regulamentul pre-
cizează că trebuie să se aibă în ve-
dere starea finisajelor exterioare,
adică tencuielile, placajele exterioa-
re, tâmplăria, straturile hidroizolan-
te ale teraselor sau, după caz, ma-
terialul învelitorii. Evaluarea stării
fizice a faţadelor se va face de o
comisie care va trebui să fie con-
stituită la nivelul fiecărei asociaţii,
sub conducerea preşedintelui de
asociaţie, periodic, o dată la cinci

ani, concluziile urmând să fie con-
semnate printr-un proces-verbal.
În funcţie de constatările comisiei,
lucrările de reparaţie la faţade tre-
buie demarate în cel mult 90 de zile
de la data întocmirii procesului-
verbal.
Se interzice peticirea faţadelor

În cazul în care se constată de-
teriorări ale materialului de finisaj
al faţadelor (adică la tencuieli sau
placaje) , regulamentul spune că
reparaţiile se vor face în mod uni-
tar, pe întregul imobil. Autorităţile
interzic reparaţiile locale, ce pot
genera diferenţe de culoare sau tex-
tură la faţadă. Vor fi permise repa-
raţiile locale doar la elementele de
tâmplărie ş i la învelitori,  dar  în
aceste cazuri regulamentul spune
că este obligatoriu să se utilizeze
acelaşi tip de material, în aceeaşi
culoare cu originalul. De aseme-
nea, vor fi permise reparaţii locale
la straturile hidroizolante ale tera-
selor. Totodată, Primăria Craiova
a stabilit şi sancţiuni pentru cei care
se îngrijesc de întreţinerea faţade-
lor clădirilor. Astfel, persoanele fi-
zice sunt taxate cu amenzi cuprin-
se între 500 şi 2.500 de lei, iar per-
soanele juridice vor fi amendate cu
sume cuprinse între 1.000 şi 2.500
de lei.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Pe 25 martie a.c. se împlinesc 192 de
ani de la înfiinþarea Poliþiei Române, iar pen-
tru a marca aceastã zi, la nivelul Inspec-

Manifestãrile dedicate Zilei Poliþiei s-au încheiat, ieri, la Inspectoratul de Poliþie al Judeþului
Dolj cu un ceremonial la care au participat reprezentanþi ai administraþiei publice locale ºi judeþe-
ne, dar ºi delegaþii din Serbia, Bulgaria ºi Norvegia. Peste 200 de poliþiºti au fost avansaþi în grad
cu aceastã ocazie, au fost înmânate plachete ºi însemne de onoare colaboratorilor Poliþiei doljene
ºi au fost premiaþi câºtigãtorii competiþiilor desfãºurate în ultimele zile.

toratului de Poliþie al Judeþului Dolj au fost
desfãºurate o serie de activitãþi pe tot par-
cursul sãptãmânii trecute, care s-au înche-

iat ieri, cu un ceremo-
nial deosebit, organizat
la sediul instituþiei.

Ziua a debutat la mo-
numentul ridicat în me-
moria poliþiºtilor cãzuþi la
datorie, amplasat la intra-
rea în sediul inspectora-
tului, unde a avut loc un
ceremonial religios ºi de
comemorare a acestora.
Dupã acest moment, in-
vitaþii au fost întâmpinaþi
de poliþiºti de la Serviciul
de Acþiuni Speciale, Ser-
viciul Criminalistic ºi Ser-
viciul Poliþiei Rutiere,

care au prezentat
dotãrile specifice ºi
modalitãþi practice
de intervenþie.

În Amfiteatrul
„General Ion Eu-
gen Sandu” au
continuat festivi-
tãþile într-o ºedinþã în care au fost avansaþi
în gradul profesional urmãtor înainte de în-
deplinirea stagiului minim 11 poliþiºti, alþi
50 de ofiþeri ºi 173 agenþi de poliþie fiind
avansaþi în gradul profesional urmãtor la
îndeplinirea stagiului minim (la termen). Alã-
turi de poliþiºti, la sãrbãtoarea lor, au fost
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, prefectul de Dolj, Marius Deca,
viceprimarul Mihai Genoiu, Viorel Dicã –
consilier Arhiepiscopia Craiovei. Festivi-
tatea a continuat cu premierea câºtigãto-

rilor Cupei Poliþiei Doljene la concursu-
rile de ºah, tenis de masã, tenis de câmp,
fotbal, volei, tir.

Ca în fiecare an, au fost prezente de-
legaþii din Republica Serbia – Regiunea
Zajecar, Republica Bulgaria – regiunea Vi-
din ºi din Norvegia – Poliþia Rogaland.
Reprezentanþii organizaþiilor ºi instituþii-
lor partenere în lupta împotriva crimina-
litãþii au primit plachete ºi însemne de
apreciere din partea comandantului IPJ
Dolj, comisar-ºef Constantin Nicolescu.

Daniel Stoian Niculescu, de 27
de ani, gãsit bãtut în faþa restau-
rantului „Intim” din cartierul cra-
iovean Lãpuº în ultima zi a lunii
februarie, a fost externat de la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute. El a stat zile bune în comã
indusã, întrucât avea leziuni la
cap, însã când a fost audiat de po-
liþiºti a spus cã nu doreºte sã de-

Daniel Stoian Niculescu, tânãrul ajuns la spital în stare
gravã în ultima zi a lunii februarie dupã ce a fost lovit de
Ion Pavel Boboc Surdu, fiul avocatului craiovean Surdu, nu
a vrut sã depunã plângere pentru lovire. Reprezentanþii IPJ
Dolj spun cã, în aceste condiþii, dosarul se va închide, pen-
tru cã infracþiunea de lovire sau alte violenþe se cerceteazã
doar la plângerea prealabilã a victimei.

punã plângere împotriva agreso-
rului.

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, vineri 28 fe-
bruarie, poliþiºtii Secþiei 3 Craio-
va erau anunþaþi cã în faþa restau-
rantului Intim din cartierul craio-
vean Lãpuº au gãsit un tânãr bã-
tut. Victima a fost identificatã, sta-
bilindu-se cã este Daniel Stoian Ni-
culescu, de 27 de ani, din Craio-

va, ºi a fost transportatã la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, la Terapie Intensivã. S-a sta-
bilit cã cel care l-a lovit era Ion
Pavel Boboc Surdu, fiul de avo-
cat ºi condamnat definitiv în oc-
tombrie 2013 la închisoare cu sus-
pendare pentru implicarea în scan-
dalul cu sãbii ºi pistoale de pe stra-
da “George Enescu”, din 2007.

Au fost demarate cercetãri,
însã autorul nu a fost audiat pen-
tru cã, în conformitate cu noile
prevederi penale, poliþiºtii nu pu-
teau face acest lucru decât dupã
începerea urmãririi penale. Pe de
altã parte, nu putea fi începutã ur-
mãrirea penalã decât la plângerea
prealabilã a victimei.

Acum, când a fost externat, tâ-
nãrul de 27 de ani a declarat cã

nu vrea sã depunã plângere. „Vic-
tima a fost audiatã de poliþiºtii care
demaraserã cercetãrile în cauzã,
la sfârºitul sãptãmânii trecute,
dupã externarea din spital ºi a de-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dreptate pentru una dintre victimele lui
Diculescu de la „Patria Imobiliare”

Dupã ani întregi de
procese zi sute de înfã-
þiºãri în faþa instanþe-
lor craiovene, una din
familiile care a luat
„þeapã” de la dezvolta-
torul imobiliar Costinel
Diculescu ºi complicii
sãi este cu un pas mai
aproape sã-ºi câºtige
dreptatea. Judecãtoria
Craiova a admis la
sfârºitul sãptãmânii

trecute, acþiunea formulatã de familia Niþu, evacuatã ilegal dintr-o
locuinþã pentru care a plãtit bani grei, în complexul de vile de la
Malu Mare, ºi a dispus reintegrarea reclamanþilor în imobilul pe
care îl deþineau. Hotãrârea poate fi atacatã cu recurs, iar familia
Niþu spune cã este prima razã de soare dupã o luptã de ani de zile.

Calvarul familiei Niþu, una din-
tre victimele dezvoltatorului imo-
biliar Costinel Diculescu de la „Pa-
tria Imobiliare”, a început în anul
2011, când oamenii s-au trezit eva-
cuaþi din locuinþa pentru care vân-
duserã douã apartamente ca sã o
poatã achiziþiona. Cãtre sfârºitul
anului 2008 familia Niþu s-a mutat

clarat cã nu vrea sã depunã plân-
gere. În aceste condiþii dosarul se
va închide”, ne-a declarat purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Alin Apostol.

în cartierul rezidenþial din Malu
Mare, primind numãrul 1168/1/3.
Diculescu a refuzat sistematic sã
încheie contract de vânzare-cum-
pãrare în formã autenticã cu fami-
lia Niþu.  

Dupã cum au stabilit ulterior
procurorii DIICOT Craiova, pe 23
februarie 2010, Silviu Diculescu a

vândut imobilul cu pricina lui Nelu
Anca, iar pe 6 octombrie 2010 a
întocmit un antecontract de vân-
zare-cumpãrare (vânzãtorul fiind,
în fapt Nelu Anca) prin care îi vin-
dea aceeaºi casã ºi terenul, prin
programul „Prima Casã”, Elenei
Gurgui, cu suma de 49.000 de
euro. Culmea este cã în casa fa-
miliei Niþu nu a venit nici un
evaluator al BCR, pentru cã era
vorba despre un credit ipote-
car ºi era normal ca banca sã -
ºtie pe ce imobil instituie ipo-
teca, dupã cum ne povestea Ana
Niþu.

Asta pentru cã, în baza docu-
mentelor livrate de Diculescu ºi de
Nelu Anca, Elena Gurgui obþinu-
se creditul pe imobilul de pe lotul
28, nu de pe 3, unde locuia fami-
lia Niþu. Elena Gurgui a obþinut
foarte repede, în instanþã, evacua-

rea familiei Niþu, deºi se deschi-
sese dosarul penal împotriva lui
Costinel Diculescu. La Tribunalul
Dolj, familia Niþu a obþinut reju-
decarea cauzei vizând executarea
silitã, iar vineri, 21 martie a.c.,
Judecãtoria Craiova a fãcut drep-
tate, dispunând „reintegrarea re-
clamanþilor în imobilul situat în
comuna Malu Mare, judeþul Dolj,
T 80, P 19, compus din teren în
suprafaþã de 295 mp ºi casã de
locuit C1, având numãr cadastral
provizoriu 1168/1/3, înscris în
cartea funciarã sub nr. 30009 a
localitãþii Malu Mare, din care au
fost evacuaþi”, dupã cum se aratã
în încheierea de ºedinþã a Judecã-
toriei Craiova. Hotãrârea poate fi
însã atacatã cu recurs.

„Nici n-am mai avut putere sã
mã bucur când am aflat decizia in-
stanþei. ªtiu cã nu este definitivã,

însã este executorie. Din pãcate va
mai dura pânã sã revenim acasã,
însã nu renunþãm la luptã, deºi am
obosit dupã atâþia ani”, ne-a spus,
ieri, Ani Niþu.

În ceea ce priveºte procesul
în care Costinel Diculescu, soþia
sa, dar ºi cântãreþul Nelu Anca
au fost condamnaþi la pedepse
cuprinse între 3 ani cu suspendare
ºi 7 ani de închisoare cu executare
pentru cã, în perioada 2007-2011,
au înºelat zeci de persoane cãrora
le-a promis construcþia unor case
în comuna Malu Mare prin inter-
mediul agenþiei “Patria Imobiliare”,
iar dupã ce a încasat banii a refuzat
sã încheie contractele de vânza-
re-cumpãrare în formã autenticã,
în acest moment se judecã ape-
lul, urmãtorul termen fiind stabi-
lit, la Curtea de Apel Craiova, pe
16 aprilie a.c.
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„Frecþii la un picior de lemn” a

caracterizat majoritatea experþilor
mediatici în economie recentele
sancþiuni pe care SUA ºi aliaþii lor
europeni le-au întreprins împotri-
va Rusiei ca reacþie la anexarea
Crimeii ºi la demonstraþiile de for-
þã faþã de vecina Ucraina. Cei pes-
te zece oligarhi ruºi, mai mult ori
mai puþin înscriºi în anturajul lui
Putin, nu se tem ºi nu simt cine
ºtie ce pericol pentru sãnãtatea
afacerilor lor în Occident ºi în
lume ca urmare a mãsurilor puni-
tive. Întâi de toate, cã nu e vizatã
decât o parte insignifiantã din ar-
mata de oligarhi – cifratã, potri-
vit unor recente estimãri, la peste
1500, comparabilã numeric cu
cea a celor europeni, apropiindu-
se ameninþãtor de ceata miliarda-
rilor americani.

În ultimii ani un veritabil shop-
ping rusesc a invadat Occidentul,

extinzându-se ºi în Lumea a Tre-
ia, din Africa ºi Orientul Mijlociu
pânã în zonele amazoane din Ame-
rica de Sud. În Italia spre exem-
plu, dupã marile ºi tradiþionalele
companii ERG, SARAS (a admi-
nistratorului lui Milan), recent a
fost „atacatã” ºi mai celebra Pi-
relli, în aventura „imperialã” a lui
Igor Sechin, nimeni altul decât un
fost coleg mai tânãr al lui Putin din
rândul agenþilor KGB, despre care
se spune cã, la cãderea Zidului
Berlinez, se afla cu douã trepte mai
sus decât actualul „Þar”. Numã-
rul unu al colosului petrolifer Ros-
neft, Sechin s-a aventurat în toate
cele patru colþuri ale planetei cum-
pãrând tot ce se poate ºi tot ceea
ce este de vânzare: face brokeraj
la banca de afaceri Morgan Stan-
ley, s-a infiltrat în zona din Ama-
zoane în cãutarea zãcãmintelor de
hidrocarburi, ca ºi în bazinul flu-

viului Solimões, e proprietar al ae-
roportului khighiz Bishkek ºi, cum
spuneam, de curând, deþine o con-
sistentã felie, de vreo 500 milioa-
ne de euro, din industria italianã
centenarã Pirelli.

La ordinea zilei sunt însã ºi im-
punãtoare proprietãþi imobiliare,
adevãrate castele aºezate în fai-
moase zone turistice, pe malurile
unor lacuri, pe Coasta Smeralda
sau în Versilia. La toate acestea se
adaugã afacerile, devenite o modã,
în lumea fotbalului, englez, cu de-
acum super-oligarhul Roman
Abramavici, mai noi ºi el proprie-
tar în Italia al unui istoric castel,
Bober de la Desenzano, plus o clã-
dire evaluatã la 18 milioane de euro
în Sabaudia din Piemonte.

În Italia, marii bogãtaºi ruºi abia
acum au prins gustul investiþiilor
colosale, iar un istoric al econo-
miei, Giulio Sapelli, recunoºtea cã

„Interesul lor e strategic” ºi îi con-
siderã „potenþiali cumpãrãtori in-
teresanþi ºi interesaþi”.

Au colonizat Londra iar socie-
tãþile lor figureazã printre cele ce
conteazã cel mai mult la bursele
internaþionale. Industrie, îndeo-
sebi de marcã petro-gazoasã, re-
þele de telefonie, ba chiar ºi co-
loºi fabricanþi de oþel, ca sã nu
mai vorbim de sistemele bancare
constituie de-acum zonele cele
mai râvnite ºi controlate substan-
þial de oligarhia rusã. ªi chiar
ucraineanã, fiindcã dacã banii n-
au miros, politica e un domeniu
în care rolul acestuia a devenit,
în aceste ultime decenii, nu doar
un mijloc, eficient, ci mai ales un
scop, cu repercusiunile, în parte
ºtiute, evaluate, dar conservând
multe necunoscute dintre cele
care slãbesc ameþitor rolul stata-
litãþii ºi contribuie la corodarea

societãþii – ruseºti ºi cam de pes-
te tot – în organicitatea ei presu-
pus prioritarã pentru destinul unei
naþiuni. ªi, nu-ncape îndoialã,
chiar al unor continente. ªi al lu-
mii în întregul ei.

În acest context mai larg îºi
gãsesc adevãratele explicaþii atât
lipsa de anvergurã – ºi de decizie
structuralã – a sancþiunilor dicta-
te de Occident împotriva Rusiei
ºi, în mod cât se poate de parti-
cular, tonul reþinut al Italiei în
concertul dezbaterii problemei la
nivel euro-american.

Italia, mai mult decât alte sta-
te, e obligatã sã gândeascã de
douã ori înaintea unei acþiuni anti-
ruseºti, fiindcã, prin aºezarea ei
geograficã – ºi geopoliticã – ve-
cinãtãþile oriental-africane îi ali-
menteazã imposibile insomnii, cu
o Rusie destul de puternicã în
bazinul mediteranean.

Companiile prezente la eveniment vor
prezenta o ofertã variatã de locuri de mun-
cã. Se cautã medici ºi asistenþi pe diferite
specializãri, în þãri precum Franþa, Rega-
tul Unit, Irlanda, Germania, Belgia, Sue-
dia, Norvegia, Olanda, Danemarca, dar ºi
în regiunea Orientului Mijlociu. Oferte
sunt chiar ºi pentru studenþi. Iar salariile
sunt incomparabile cu cele din România.
În spitalele din strãinãtate, pentru un me-
dic rezident salariul porneºte de la 2.000
de euro, iar pentru medici specialiºti de la
3.000 de euro, în funcþie de experienþã.

De cele mai multe ori, în cadrul târ-
gurilor de joburi ce se adreseazã cadre-
lor medicale, angajatorii oferã ºi servicii
speciale: locuinþe de serviciu, suport în
gãsirea de locuri de muncã pentru cei-
lalþi membri ai familiei, cursuri de limbã
strãinã gratuite sau sprijin pentru inclu-
derea copiilor în sistemul de învãþãmânt
public din þara respectivã. Pentru cei ce
nu vor sã se stabileascã într-o altã þarã
existã ºi varianta locurilor de muncã tem-
porare sau varianta în care sã lucreze
douã sãptãmâni în þara ºi douã în afarã.
În aceste situaþii se pot obþine pânã la
3.000 de lire pe lunã.

Întâlnire cu angajatorii
Târgul oferã specialiºtilor oportunita-

tea de a discuta faþã în faþã cu angajatori

Dupã vizita lui Crin Antonescu la Craiova, de du-
minicã 23 a.c.,  conducerea PSD Dolj spune cã
prin rezoluþia adoptatã „unii liberali au demonstrat
încã o datã cã interesele personale sunt mai presus
decât cele ale românilor, ºi cã se îndepãrteazã tot
mai mult de principiile USL ºi promisiunile fãcute
în campania electoralã”. «Afirmãm încã o datã cã
orice liberal care doreºte continuarea proiectului USL
ºi nu a renunþat la luptã împotriva regimului Bãses-
cu, care a fãcut atât de mult rãu românilor ºi demo-
craþiei din România, este binevenit alãturi de PSD.
Cu pãrere de rãu constatãm cã PNL a revenit la
discursul din perioada Alianþei D.A., când Traian
Bãsescu era partenerul lor, ºi acuzã PSD de „prac-
tici de culise” ºi „traseism politic”, în condiþiile în
care, înainte de alegerile locale din 2012 ºi dupã
aceea, liberalii au primit în partid foarte mulþi membri
PDL, ºi putem aminti de Mihai Stâniºoara ºi Sorin
Frunzãverde, doi exponenþi ai regimului Bãsescu-
Boc. Cât timp unii dintre liberali fac jocurile lui Tra-
ian Bãsescu ºi ale camarilei din jurul acestuia, noi
continuãm sã ducem la bun sfârºit angajamentele
luate în faþa oamenilor, asumate ºi de Crin Antones-
cu ºi PNL, care ne-au votat ºi ne-au trimis în Par-
lamentul României», precizeazã un comunicat de
presã al PSD Dolj.

ALINA DRÃGHICI

PSD Dolj: „PNL a revenit la discursul

din perioada Alianþei D.A.,

când Traian Bãsescu era partenerul lor”

Târg de joburi la Casa Studenþilor

Zeci de medici, studenþi ºi asistente, sunt aºtep-
tate, peste mai puþin de o sãptãmânã, sã participe
la cel mai mare târg de cariere medicale din Euro-
pa. Luni, 31 martie, va avea loc cea de-a X-a ediþie

a evenimentului Cariere în Alb Internaþional. Târ-
gul îºi va deschide porþile pentru profesioniºtii din
Sãnãtate, la Casa de Culturã a Studenþilor din Cra-
iova, între orele 12.00-18.00.

din numeroase specialitãþi
ºi domenii medicale. Pro-
fesioniºtii din domeniul
medical sunt încurajaþi sã
participe la târg pentru a
afla mai multe despre ofer-
tele prezente ºi viitoare de
angajare, care îi vor ajuta
la dezvoltarea carierei lor.
De altfel, angajatorii pu-
blici ºi privaþi, agenþii in-
ternaþionale de recrutare ºi
multe altele vor fi prezen-
te la Craiova pentru a spri-
jini candidaþii din domeniul
medical sã îºi gãseascã
locul de muncã dorit. În
ultimii ani, astfel de eve-
nimente au fost tot mai cãutate de medi-
cii ºi asistenþii care au întâmpinat difi-
cultãþi în a-ºi gãsi un loc de muncã sau
care, pur ºi simplu, doresc un job mai
bine plãtit.

Careers in White International (Ca-

riere în Alb) se adreseazã tuturor can-
didaþilor din domeniul medical, indife-
rent de specialitate ºi experienþã. Intra-
rea este liberã. Candidaþii sunt sfãtuiþi
sã aibã la ei un CV actualizat, iar anga-
jatorii îi aºteaptã cu o serie de rãspun-
suri la întrebãri legate de sisteme medi-

cale internaþionale.

De ce pleacã
medicii?

Este bine ºtiut cã, în
mare parte, cadrele me-
dicale doresc sã plece în
strãinãtate pentru cã în
România salariile sunt
mici comparativ cu cele
din þãrile din vestul ºi
nordul Europei. Nemul-
þumiþi de felul în care
sunt plãtiþi în þarã ºi
atraºi cu câºtiguri mult
mai mari în spitalele de

peste hotare, tot mai mulþi medici aleg sã
plece în strãinãtate. Aproximativ 3% din
doctorii români ºi 5-10% din asistente
emigreazã în fiecare an, iar cele mai frec-
vente destinaþii sunt Italia, Franþa, Spa-
nia, Marea Britanie ºi þãrile din nordul Eu-
ropei.

Diferenþele sunt foarte mari. Spre
exemplu, un medic rezident în România
– inclusiv cei care lucreazã pe secþii difi-
cile, aºa cum ar fi cea de primiri urgenþe
sau ATI – ajunge sã câºtige în jur de 200
de euro, în timp ce media europeanã este
de 1.300 de euro. Iar diferenþele nu se
opresc aici. Foarte mari sunt ºi între sa-
lariul pe care îl primeºte un medic spe-
cialist sau primar în þara noastrã ºi un
specialist cu aceeaºi pregãtire în Euro-
pa. Astfel, un medic specialist este plãtit
de stat în România cu doar 500 de euro,
în timp ce un medic primar primeºte cel
mult 800 de euro. Media europeanã este
de aproximativ zece ori mai mare, res-
pectiv 7-8.000 de euro.

Situaþia este cu mult mai gravã în
condiþiile în care 64% din studenþi la
Medicinã ºi 60% din doctorii care încã
sunt în þarã intenþioneazã sã pãrãseas-
cã România.

RADU ILICEANU

Medicii craioveni, la mare cãutare în strãinãtateMedicii craioveni, la mare cãutare în strãinãtateMedicii craioveni, la mare cãutare în strãinãtateMedicii craioveni, la mare cãutare în strãinãtateMedicii craioveni, la mare cãutare în strãinãtateMedicii craioveni, la mare cãutare în strãinãtateMedicii craioveni, la mare cãutare în strãinãtateMedicii craioveni, la mare cãutare în strãinãtateMedicii craioveni, la mare cãutare în strãinãtate
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Acordarea
de ajutor de minimis
unui numãr
de minimum
130 de beneficiari

Obiectivul programului îl
constituie stimularea înfiinþãrii
de noi întreprinderi, mici ºi mij-
locii, îmbunãtãþirea performan-
þelor economice ale celor exis-
tente, creºterea potenþialului de
accesare a surselor de finanþa-
re ºi dezvoltarea aptitudinilor
antreprenoriale ale întreprinzã-
torilor în scopul implicãrii aces-
tora în structuri economice pri-
vate. Bugetul alocat Programu-
lui pentru anul bugetar 2014,
pentru acordarea de Alocaþii Fi-
nanciare Nerambursabile (AFN)
este aprobat prin anexa nr.3/35/
26la Legea nr. 356/2013 a Bu-
getului de Stat pe anul 2014 ºi
este de 13.000.000 lei. Prin im-
plementarea programului în anul
2014 se estimeazã acordarea de
ajutor de minimis unui numãr
de minim 130 de beneficiari.

IMM-uri cu cel mult
249 de angajaþi

Pot beneficia de prevederile
Programului societãþile comer-
ciale (microîntreprinderi, între-
prinderi mici ºi mijlocii) care în-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri ºi
Turism a anunþat deschiderea înscrierilor online pentru

programele naþionale din 2014. Acestea se adreseazã atât
firmelor noi, cât ºi celor cu experienþã din domeniul pro-

ducþiei, a serviciilor sau al comerþului. Doar astãzi IMM-
urile se mai pot înscrie în cadrul „Programului pentru

dezvoltarea abilitãþilor antreprenoriale în rândul tinerilor
ºi facilitarea accesului la finanþare” – START  2014.

Finanþarea este de pânã la 100.000 RON, din care contri-
buþia proprie 20%. Acest program poate fi accesat doar de

societãþile înfiinþate de cel mult doi ani. Echipamentele
tehnologice (maºini, utilaje), aparatele ºi instalaþiile de
mãsurã, control ºi reglare, mijloace de transport marfã,
software, echipamente IT, spaþii de lucru/de producþie,

mobilier, aparaturã biroticã, sisteme de protecþie a valori-
lor umane ºi materiale, website, echipamente pentru

economia de energie, cursuri de educaþie antreprenorialã,
promovare online, consultanþã pentru întocmirea documen-

taþiei, toate ar putea fi achiziþionate prin acest program,
fiind considerate cheltuieli eligibile.

deplinesc cumulativ, la data
completãrii planului de afaceri
online mai multe criterii de eli-
gibilitate. Trebuie sã aibã  pânã
la 249 de angajaþi ºi sã realizea-
zã o cifrã de afaceri anualã netã
de pânã la 50 milioane euro sau
deþin active totale de pânã la 43
milioane euro, echivalent în lei).

Sã aibã capital social integral
privat ºi sã nu fi beneficiat de
alocaþie financiarã nerambursa-
bilã în cadrul Programului în
anii anteriori. Nu au  asociaþi,
acþionari sau administratori care
deþin sau au deþinut calitatea de
asociaþi/acþionari/administratori

ai altor societãþi comerciale care
au beneficiat de alocaþie finan-
ciarã nerambursabilã în cadrul
Programului în anii anteriori.
Asociaþii, acþionarii sau admi-
nistratorii care deþin mai multe
societãþi comerciale nu pot apli-
ca în cadrul prezentului pro-
gram decât cu o singurã socie-

tate comercialã. Nu se aflã în
stare de dizolvare, reorganiza-
re judiciarã, lichidare, executa-
re silitã,  închidere operaþiona-
lã, insolvenþã, faliment sau sus-
pendare temporarã a activitãþii
ºi nu au fost subiectul unei de-
cizi i  a  Comisiei  Europene/
OTIMMC de recuperare a unui
ajutor de stat sau, în cazul în
care au fãcut obiectul unei ast-
fel de decizii, aceasta a fost deja
executatã ºi creanþa integral re-
cuperatã.

„Femeia Manager”,
fonduri pentru
doamne

Sãptãmâna trecutã, s-au în-
cheiat înscrierile on line ºi pen-
tru proiectul „Femeia Manager”.
Finanþarea pentru acest tip de
proiect este de pânã la: 10.000
euro iar contribuþia proprie -
10%. Solicitanþi eligibili: micro-
întreprindere sau PFA înfiinþa-
te de maxim 3 ani, având un
asociat majoritar femeie.

Cheltuieli eligibile în cadrul
acestui program sunt echipa-

mente tehnologice, software,
mobilier, aparaturã biroticã, sis-
teme de protecþie a valorilor
umane ºi materiale, echipamen-
te IT, mijloace de transport
marfã, website,  consultanþã
pentru întocmirea documenta-
þiei, cursuri de dezvoltare an-
t reprenor ia lã ,  echipamente
pentru economia de energie.
Obiectivul principal al acestui
Program îl constituie stimula-
rea ºi sprijinirea demarãrii ºi
dezvoltãrii structurilor econo-
mice private înfiinþate de cãtre
femei prin facilitarea  accesu-
lui acestora la finanþare, creº-
terea potenþialului de accesare
a surselor de finanþare ºi facili-
tarea accesului femeilor antre-
prenor la sursele de  finanþare,
în contextul problemelor legate
de menþinerea echilibrului din-
tre obligaþiile familiale ºi cele
profesionale ºi al prejudecãþilor
existente la nivel local. Bugetul
programului pentru anul 2014
este de 500.000 lei, din care se
vor acorda alocaþii financiare
nerambursabile (AFN).

Cel puþin
12 beneficiari

Pentru anul 2014, prin imple-
mentarea Programului, se esti-
meazã acordarea de ajutor de
minimis unui numãr de mini-
mum 12 beneficiari. Pot bene-
ficia de AFN în cadrul Progra-

mului operatorii economici: mi-
croîntreprinderile, persoanele
fizice autorizate (PFA) care des-
fãºoarã activitãþi economice în
mod independent, întreprinde-
rile individuale, dupã caz, care
se încadreazã la data solicitãrii
în una dintre urmãtoarele cate-
gorii. Fie au cel  mult 3 ani de
la înregistrarea la Registrul Co-
merþului la  data înscrierii în
Program, fie cel puþin unul din-
tre asociaþi sã fie femeie ºi sã
deþinã peste 50% din pãrþile
sociale ale societãþii în cazul
microîntreprinderilor aplicante,
sau reprezentantul persoanei fi-
zice autorizate (PFA)/întreprin-
derii individuale (II)  care des-
fãºoarã activitãþi economice,
sã fie femeie ºi au obþinut cel
puþin 60 puncte în urma com-
pletãrii on-line a planului de
afaceri. Operatorii economici
care vor depãºi acest prag prin
însumarea AFN acordate prin
Program cu alte ajutoare de mi-
nimis primite în ultimii 3 ani fis-
cali consecutivi pot beneficia
de finanþare numai pânã la atin-
gerea plafonului de 200.000
euro, echivalentul în lei. Prin
Program, beneficiarii eligibili
primesc o valoare a AFN de
maximum:  90% din valoarea
totalã a cheltuielilor eligibile
efectuate (exclusiv TVA) ºi  nu
poate depãºi suma de 41.500
lei/beneficiar.

Astãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STARARARARART 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STARARARARART 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STARARARARART 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STARARARARART 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STARARARARART 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STARARARARART 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STARARARARART 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STARARARARART 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STAstãzi, STARARARARART 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la finalT 2014 – la final
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Lacrimile unei mame, totodată
preşedintă a Asociaţiei „Dinco-
lo de autism”

«Suntem la început de drum, un
drum pe care ni-l dorim altfel. Am
tot căutat soluţii la problemele noas-
tre şi iată că acum începem să fa-
cem primii paşi ai Asociaţiei „Din-
colo de autism”. Va fi un drum pen-
tru toată viaţa, cu riscuri şi suferin-
ţe, cu incertitudinea zilei de mâine,
dar cu multă dragoste pentru aceşti
copii. Suntem datori să le facem
viaţa mai bună şi mai frumoasă.
Ştim că într-o bună zi lu-
crurile pe care le visăm
vor fi realizate, sperând în
ac elaşi timp c ă pentru
unii dintre copiii noştri nu
va fi prea târziu».

Este mesajul reprezen-
tanţilor Asoc iaţiei „Din-
colo de autism” din Cra-
iova, înfiinţată din nece-
sitatea sprijinirii acestor
copii speciali. În prezent
15,  cu vârste cuprinse
între 7 şi 18 ani, sunt aju-
taţi în cadrul acestei or-
ganizaţii să aibă o viaţă
cât mai normală. Gestul artiştilor
Ansamblului Folcloric „Maria Tă-
nase” de a organiza un spectacol
caritabil i-a a emoţionat. Preşedin-
ta, Gilda Stoica, mama unui copil
cu autism, n-a putut ieri, în cadrul
unei c onferinţe de presă,  dec ât
să-şi şteargă lacrimile, sperând că
tot mai mulţi craioveni vor înţele-
ge importanţa acestui eveniment,
alegând să vină pe 2 aprilie la Fi-
larmonica „Oltenia”, să vadă spec-
tacolul şi să cumpere creaţiile care
vor fi disponibile la vânzare în ho-
lul instituţiei. Toate fondurile obţi-
nute vor fi donate Asociaţiei „Din-
colo de autism”.

Un gest mic pentru o cauză mare: Vino şi tu la
spectacolul folcloric umanitar pentru copiii cu autism!

Au probleme de socializare, de comunicare ver-
bală sau nonverbală, au comportamente repetitive
şi stereotipe... Însă, în ciuda manifestării acestor
deficienţe, pot avea o inteligenţă chiar genială. Sunt
copiii care suferă de autism, izolaţi într-o lume a
lor, greu, poate imposibil de înţeles de ceilalţi. O
lume în care experienţele pot fi dureroase, chiar
traumatizante. Tocmai de aceea au nevoie de o aten-
ţie aparte, ca şi de un cadru special de educaţie. Au
nevoie ca mentalitatea în ceea ce-i priveşte să se
schimbe, legislaţia referitoare la drepturile şi con-
diţiile lor de viaţă să se îmbunătăţească.

În Craiova, de o vreme, luptă pentru aceste
drepturi Asociaţia „Dincolo de autism”. Eforturi-
le membrilor săi sunt uriaşe, iar resursele, puţi-
ne… Şi în acest an şi-au propus să le întindă o
mână de  ajutor artiş tii Ansamblului Folcloric
„Maria Tănase”, organizând un spectacol carita-

Maestrul Nicu Creţu,
dirijorul Orchestrei Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”:
«Pentru mine şi pentru artiştii cu care am lucrat, acest spectacol are o

încărcătură cu totul şi cu totul aparte. O încărcătură specială, pentru că
este adresat unor oameni speciali. Încă de la început, când am lucrat la
repertoriu, a trebuit să îmbinăm cu multă atenţie cântecul de suflet cu
cântecul de voie bună, cântecul autentic cu cel contemporan, care, tre-
buie să recunoaştem, se impune tot mai mult, alături de doină, de baladă.
Spectacolul, cum spuneam, este dedicat acestor oameni speciali. Însă
dincolo de aceste probleme pe care le au, ei sunt oameni ca şi noi, cu
trăirile şi sentimentele lor, cu dorinţele şi slăbiciunile lor, ca şi cu bucuria
lor pentru viaţă şi tot ceea ce este mai frumos în viaţă. Inclusiv pentru
folclor… Noi – orchestra, dansatorii, soliştii – vom încerca să aducem
această bucurie în sufle-
tele tuturor celor care vor
veni la spectacol».

Maestrul Ionel
Garoafă, coregraful
Ansamblului Folcloric
„Maria Tănase”:

 «Având în vedere că
este un spectacol al nos-
tru, al oltenilor, pentru că
mulţi invitaţi sunt din
această zonă, am pregătit
montaje coregrafice cu preponderenţă din Oltenia. Cel mai mult dorim să
antrenăm publicul cu frumoase şi cunoscute jocuri de pe Valea Dunării şi
să aducem acel zvâc, pe care olteanul îl are, în bătaia picioarelor publicu-
lui. Adică atunci când dansăm, publicul să se simtă mişcat, să simtă că
dansează odată cu noi. Jocurile sunt foarte cunoscute, ca Brâuleţul ori
Galaonul. Invit publicul să vină să vadă spectacolul, pentru că este unul
pentru ajutor, un spectacol care vine de la suflet pentru sufletul copiilor».

bil. Cunoscuţi şi îndrăgiţi solişti de muzică popu-
lară, ca Niculina Stoican, Mariana Ionescu Căpi-
tănescu şi Marius Măgureanu, vor cânta pentru
această cauză. Li se vor alătura alţi numeroşi in-
terpreţi, creatori hand-made, inclusiv actorii Con-
stantin Cotimanis şi Gabriel Duţu.

Poţi face şi tu un gest mic pentru această cauză
mare: vino la spectacolul „De la suflet pentru su-
flet”, care se va desfăşura pe data de 2 aprilie, în-
cepând cu ora 18.00, în sala Filarmonicii „Olte-
nia”. Cu cei 20 de lei pe care îi vei da pentru invi-
taţia cu valoare donată poţi întinde, la rându-ţi, o
mână de ajutor Asociaţiei „Dincolo de autism”.
Adică celor 15 copii cu vârste cuprinse între 7 şi 18
ani pentru care lumea este altfel decât o percep
ceilalţi. Copii adesea ignoraţi ori marginalizaţi,
copii cărora li se refuză educaţia în şcolile de masă
şi li se limitează şansele de recuperare…

Evenimentul va avea loc chiar
de Ziua Internaţională de
Conştientizare a Autismului

Evenimentul umanitar „De la
suflet pentru suflet” are sprijinul
Primăriei municipiului Craiova şi
al Asociaţiei „Craiova Capitală Cul-
turală Europeană 2021” şi va fi or-
ganizat nu întâmplător pe 2 apri-
lie,  la ac eastă dată fiind marcată
Ziua Internaţională de Conştien-
tizare a Autismului, stabilită de Or-
ganizaţia Naţiunilor Unite în urmă
cu şase ani. Spectacolul îi va adu-

ce în scenă pe interpreţii Niculi-
na Stoican, Mariana Ionescu Că-
pitănescu, Marius  Măgureanu,
Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa,
Manuela Motocu,  Aneta Şişu,
Cristian Bănăţeanu, Ciri Mayer,
Liviu Dic ă, Marc ela Fota ş i Nelu
Biţîna,  împreună c u orches tra
condusă de maestrul dir ijor Nicu
Creţu şi c u ansamblul de dansa-
tori, coregrafia fiind realizată de
maestrul Ionel Garoafă. Li se vor
alătura Bogdan Uţă & Casual
Band, cu hituri ale anilor ’80, ca
şi îndrăgiţii actori Constantin Co-
timanis ş i Gabriel Duţu,  care vor
prezenta evenimentul.

Îşi donează veniturile obţinute din
vânzarea bijuteriilor hand-made

De asemenea, se alătură acestei
cauze şi doi tineri artişti cu iniţiativă
şi dorinţă de a ajuta: Raluca Trincu
şi Florin Burescu. „Noi am înce-
put colaborarea în urmă cu un an,
când am şi avut plăcerea de a o cu-
noaşte pe doamna Gilda Stoica. Am
fost impresionată de toţi aceşti copii
minunaţi din asociaţie şi am hotărât
să colaborăm. Mă bucur foarte mult
că pot să îi ajut prin ceea ce fac eu.
Şi sper să reuşim în continuare să

strângem fonduri pentru
ei”, a declarat Raluc a
Trincu, realizatoare de bi-
juterii, care, în aceeaşi zi
cu spectacolul, 2 aprilie,
îşi va expune în holul Fi-
larmonicii creaţiile hand-
made. Şi designerul Florin
Burescu îşi va prezenta
aici creaţiile, banii obţinuţi
din vânzarea acestora ur-
mând să ajungă tot la Aso-
ciaţia „Dincolo de autism”.

Prezentare de modă şi tombolă
cu premii pentru spectatori

«Mă bucur să particip din nou
alături de aceşti oameni minunaţi şi
cu un suflet foarte mare. Am pregă-

tit multe produse pe care vreau să le
vindem. De aceea fac un apel către
craioveni să vină la spectacol, iar pe
lângă bilete să cumpere şi aceste pro-
duse. O surpriză va fi că fiecare per-
soană care va achiziţiona un obiect
va completa un talon ce va fi intro-
dus într-o urnă, iar la finalul specta-
colului va avea loc o tragere la sorţi.
Vom oferi câştigătorului un superb
set de bijuterii şi trei invitaţii la atelie-
rul meu, unde vor beneficia de o re-
ducere de 40%. Încă o surpriză a
serii respective este faptul că vom
face o prezentare de modă, prilej cu
care îmi voi lansa noua colecţie de
tricouri. O colecţie dedicată persoa-
nelor vesele, care cred că îi vizează,
într-un fel sau altul, şi pe aceşti co-
pii minunaţi. La fel sunt toţi părinţii
lor, care merită ajutaţi pentru a putea
merge mai departe», a subliniat Flo-
rin Burescu.
Banii vor fi folosiţi pentru terapie
şi achiziţionarea unui sediu

Potrivit managerului Ansamblu-
lui Folcloric „Maria Tănase”, Oana
Bică, invitaţiile cu valoare donată
se găsesc la Agenţia Filarmonicii
„Oltenia”, la preţul de 20 de lei.
„Vrem ca acest eveniment să fie
cât mai bine promovat, pentru a
strânge cât mai multe fonduri”, a

subliniat aceasta. Şi în anii 2009,
2012 şi 2013 artiştii instituţiei s-au
implicat în realizarea unor specta-
cole umanitare, unul dintre scopuri
fiind strângerea de fonduri nece-
sare continuării proiectului „Şcoală
de vară pentru copiii cu autism”,
derulat de Asociaţia „Dincolo de
autism”, în parteneriat cu Şcoala
Specială „Sf. Mina” din Craiova.

„Bănuţii strânşi anul trecut au
mers exclusiv către terapiile din ca-
drul acestui program, derulat pe
perioada vacanţei de vară, când nu
se fac ore la şcoală. Am avut trei
terapeuţi, angajaţi câte patru ore pe
zi, care au lucrat cu copiii indivi-
dual ori au făcut terapii de grup. Anul
acesta, ţinând c ont de faptul că
avem şi o cofinanţare de la Consi-
liul Local Craiova, o parte din bani
va fi folosită pentru angajarea altui
terapeut pentru Şcoala de vară, iar
restul am vrea neapărat să-l inves-
tim într-un spaţiu, pe care încă
nu-l avem. Avem ambiţia să facem
ceva pentru aceşti copii, pentru că
în momentul în care vor termina
şcoala nu vom mai avea unde să-i
ducem. Singura alternativă e Poiana
Mare, ori nu ştiu ce părinte ar alege
varianta asta…», a declarat Oana
Preoteasa, de asemenea mamă a
unui copil cu autism şi membră a
Asociaţiei „Dincolo de autism”.

Pagină realizată de MAGDA BRATU
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Cererile de înscriere se vor depu-
ne la secretariatul unitãþii de învãþã-
mânt aflate pe prima poziþie dintre
cele trei opþiuni exprimate pentru a
doua etapã de pãrinþii copiilor care
nu au fost cuprinºi în nici o unitate
de învãþãmânt în etapa anterioarã sau
care nu au participat la prima etapã
între 25 martie ºi 4 aprilie. În data de
11 aprilie va avea loc afiºarea la fie-
care unitate de învãþãmânt a listelor
finale cu copiii înscriºi în clasa pre-
gãtitoare. Centralizarea ºi soluþiona-
rea de cãtre inspectoratele ºcolare a
cererilor pãrinþilor copiilor care nu au
fost încã înscriºi la vreo unitate de
învãþãmânt se va face în intervalul
14-18 aprilie.

În prima etapã de înscrieri în clasa
pregãtitoare, 4.861 de cereri au fost
înregistrate în judeþul Dolj, 4.808
elevi fiind deja înscriºi în clasa zero.
Potrivit datelor transmise de Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj, sunt ºi
unitãþi de învãþãmânt unde numãrul

A început cea de-a doua etapãA început cea de-a doua etapãA început cea de-a doua etapãA început cea de-a doua etapãA început cea de-a doua etapã
de înscriere în clasa zerode înscriere în clasa zerode înscriere în clasa zerode înscriere în clasa zerode înscriere în clasa zero

Cea de-a doua etapã de
înscriere în învãþãmântul primar

se desfãºoarã în perioada 25
martie – 4 aprilie, potrivit

calendarului aprobat de Minis-
terul Educaþiei Naþionale.

cererilor depuse a depãºit numãrul
locurilor disponibile pentru clasa
pregãtitoare.

Astfel, la Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti” au rãmas nesoluþionate
48 de solicitãri, la Liceul „Henri Coan-
dã”, douã cereri sunt nerezolvate, ºi
încã patru astfel de cazuri s-au înre-
gistrat la ªcoala Gimnazialã „Mihai
Viteazul”. Peste 1.000 de elevi din cei
4.808 înscriºi în prima etapã la clasa
pregãtitoare vor învãþa în unitãþi de
învãþãmânt din afara circumscripþiei.
În acest moment la Liceul Tehnolo-
gic Transporturi Auto mai sunt libe-

re 55 de locuri, la Liceul cu Program
Sportiv „Petrache Triºcu” sunt 19
disponibile, la ªcoala Gimnazialã „Ion
Þuculescu” alte 12 locuri libere, la
ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catargiu”
au mai rãmas 11 locuri, la ªcoala Gim-
nazialã „Nicolae Bãlcescu” alte cinci
locuri au rãmas neocupate, la ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Romanescu” tot
cinci locuri sunt neocupate. De ase-
menea, la Colegiul Naþional „Elena
Cuza” mai sunt disponibile zece lo-
curi, iar la Colegiul Naþional „Carol
I” doar trei.

ALINA DRÃGHICI

Autor ºi coautor la peste 40 de
tratate ºi cãrþi de specialitate, prof.
univ. dr. Dumitru Horia Cristea este
un reputat cadru didactic al Univer-
sitãþii de Vest din Timiºoara, care se
bucurã de recunoaºtere naþionalã ºi
internaþionalã în domeniile sale de
competenþã, respectiv Finanþele
companiei, Management financiar,
Audit financiar-contabil, Fiscalita-
te ºi evaziune fiscalã, Evaluare fi-
nanciarã, Contabilitate managerialã,
fiind un „reper” ºi un mentor pen-
tru generaþii întregi de cadre didac-
tice ºi cercetãtori în domeniul finan-
þelor private.

Prof. univ. dr. Dumitru Horia Cris-
tea a contribuit ca membru sau con-
ducãtor al unui numãr impresionant

Prof. univ. dr. Dumitru Horia Cristea,
distins cu titlul Doctor Honoris Causa

Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor din cadrul Universitãþii din Craiova va
gãzdui mâine, de la ora 11.00, în Sala Albastrã, ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR

HONORIS CAUSA profesorului universitar dr. Dumitru Horia Cristea.

de organizaþii ºi instituþii profesio-
nale din þarã ºi strãinãtate, precum
CNFIS, CNEA, CNATDCU,
CNCSIS, ARACIS, CECCAR, ANE-
VAR, AFER, IFA – International Fis-
cal Association etc. Domnia sa s-a
bucurat de acordarea mai multor di-

plome ºi distincþii precum Ordinul
„Meritul pentru învãþãmânt” în
grad de cavaler, 2004, Diplomã de
excelenþã – sprijin cercetare studen-
þeascã, AFER, 2006, Diplomã de me-
rit, CECCAR, 2006, Diplomã de exce-
lenþã, CNEA, 2006, medalie jubiliarã,
CECCAR, 2002, medalia „Membru de
onoare a comunitãþii academice”,
Universitatea George Bacovia, 2001,
certificat de formator în norme inter-
naþionale de audit, medalii jubiliare
ale ASE Bucureºti, Universitãþii din
Petroºani, UBB Cluj Napoca, Univer-
sitãþii din Craiova, Universitãþii de
Vest din Timiºoara, titlul de Doctor
Honoris Causa al Universitãþii “Va-
lahia” Târgoviºte.

ALINA DRÃGHICI

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
organizeazã, în perioada 26-28 martie 2014, Zilele „Ele-
na Farago”. Manifestarea este dedicatã împlinirii a
136 de ani de la naºterea Elenei Farago – poetã, scrii-
toare, traducãtoare, Cetãþean de Onoare al oraºului
nostru, una din prezenþele active ale vieþii culturale ºi
spirituale craiovene.

Programul manifestãrilor  debuteazã astãzi, ora
13.00, cu concursul  „Elena Farago – prietena co-
piilor”, organizat în colaborare cu ªcoala Gimnazialã
„Mircea Eliade” (coordonator: prof. Elena Gavrilã).
Va continua mâine, 27 martie, cu „Poezia copilãriei
– versuri de Elena Farago”. Recitã copii de la Colegiul
Naþional „Carol I” (coordonator: prof. Isabella Nica) –
ora 10.00; ªcoala Gimnazialã „Mihai Eminescu” (coordo-
nator: prof. Firuþa Cîrþînã) – ora 11.00; ªcoala Gimnazialã
Goieºti – Structurã (coordonatori:  Monica-Dorina Sta-
nu, Codruþa Golea) – ora 12.00; ªcoala Gimnazialã Goieºti
(coordonatori: Rodica Petrescu, Daniel Curieanu) – ora
13.00. De asemenea, va avea loc vizionarea filmului docu-
mentar „Personalitãþi craiovene: Elena Farago”.

Zilele „Elena Farago”

Zilele „Elena Farago” se vor încheia vineri, 28 mar-
tie, cu vizite la Casa Memorialã „Elena Farago”, situatã în
aceeaºi curte cu Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” (strada „Mihail Kogãlniceanu” nr. 9). În came-
rele locuite cândva de poetã se gãsesc aproape 400 de
exponate – obiecte care au aparþinut ei ºi familiei sale:
cãrþi, reviste, documente originale, fotocopii, fotografii
ale familiei, scrisori, piese de mobilier etc.

MAGDA BRATU

La Muzeul de Artã din Calafat s-
a deschis vineri, 21 martie, Salonul
Internaþional de Caricaturã
„Nicolae Petrescu Gãinã”,
organizat de Muzeul de Artã
Craiova, împreunã cu Asociaþia
Caricaturiºtilor Profesioniºti din
România, cu sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj. Expoziþia cuprinde
90 de lucrãri ale unor artiºti români
(ªtefan Popa Popa‘s, Gabriel Bratu,
Constantin Ciosu, Romeo Rãileanu,
Sergiu Grapã, Octavian Bour, Mihai
Stãnescu º.a) ºi strãini, din Serbia,
Germania, Franþa, Norvegia, Iran,
Japonia, S.U.A., Canada, Chile,
Argentina etc. Salonul Internaþio-
nal de Caricaturã „Nicolae
Petrescu-Gãinã” – ce poartã
numele unuia dintre cei mai
importanþi caricaturiºti români din
secolul al XX-lea – a fost prezen-
tat, pe 22 noiembrie 2013, la
Muzeul Olteniei din Craiova, iar în
luna trecutã, la Slatina (judeþul Olt)
ºi în Bãileºti. La Muzeul de Artã
din Calafat poate fi vizitat pânã pe
data de 7 martie.

Salon Internaþional
de Caricaturã, la Muzeul
de Artã din Calafat

Casa de Culturã
„Traian Demetrescu” vã
invitã, începând cu data
de 3 aprilie, la cursuri
gratuite de dans de
societate pentru copii ºi
adulþi, susþinute de
instructoarea autorizatã
Irina Maria Niþu. Cursuri-
le vor avea loc în fiecare
joi, între orele 16.30 ºi
19.00, prima parte fiind
dedicatã copiilor, cea de a
doua, adulþilor. Înscrierile
se pot face atât la Casa de Culturã „Traian Demetrescu” (e-
mail: casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com; telefon
0351/413.369, 0351/413.368), cât ºi la instructoarea Irina Maria
Niþu (irinamarianitu@gmail.com; telefon 0760.598.589).
Important: cursurile sunt gratuite atât pentru copii, cât ºi
pentru adulþi!

Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”
vã invitã la dans!

Asociaþia Studenþilor
Creºtin Ortodocºi Români
(ASCOR) – Filiala
Craiova, aflatã sub
patronajul Mitropoliei
Olteniei, organizeazã în
perioada Postului Sfinte-
lor Paºti o serie de
întâlniri duhovniceºti.
Prima întâlnire duhovni-
ceascã are loc astãzi,
începând cu ora 19.00, la
Filarmonica „Oltenia”.
Invitatul serii este
profesor biofizician Virgiliu Gheorghe, cunoscut publicului
larg îndeosebi prin lucrarea „Efectele televiziunii asupra
minþii umane”. În cadrul întâlnirii, reputatul biofizician va
susþine conferinþa cu tema „Drumul cãtre familie. Abstinen-
þã sau concubinaj?!”, urmatã de rãspunsuri la întrebãrile
auditorului. Tot cu acest prilej va avea loc ºi lansarea cãrþii
„Mii de tineri îºi pãstreazã astãzi fecioria pânã la cãsãto-
rie”, editatã de Asociaþia „Ortodoxia Tinerilor”. Intrarea la
aceste conferinþe este liberã pentru toþi doritorii.

Conferinþe duhovniceºti
în Postul Mare, organizate
de ASCOR Craiova

Grupaj realizat de MAGDA BRATU
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Rusia a anexat Crimeea cu o
remarcabilã uºurinþã, practic fãrã
a trage un foc de armã, în cursul
unei operaþii militare care n-a du-
rat decât câteva zile. Ascultând
discursul lui Vladimir Putin, la 18
martie a.c., în parlamentul rus, s-
a putut înþelege dorinþa Kremlinu-
lui la o revanºã, dupã frustrãri acu-
mulate prin ceea ce s-a întâmplat
în 1991. Adicã multiplele decep-
þii. La 18 martie a.c., Putin a rea-
mintit o serie de dezacorduri ale
Moscovei cu Occidentul: Kosovo,
extinderea spre est a NATO, Irak,
scutul antirachetã, intervenþia în
Libia, etc. La 9 februarie 1990, Ja-
mes Backer, secretarul american
de stat (din vremea lui George
Bush), l-a asigurat pe reformato-
rul Mihail Gorbaciov, în Sala Eca-
terina a II – a, loc istoric al Krem-
linului, cã alianþa occidentalã nu se va extinde
spre est, dacã Moscova acceptã ca Germania
reunitã sã intre în NATO. La 10 februarie,
Hans Dietrich Genscher, ministrul german al
Afacerilor Externe, promitea omologului sãu
rus, Eduard ªevardnadze, printr-o notã con-
fidenþialã a guvernului german: „Noi suntem
conºtienþi cã apartenenþa unei Germanii reu-
nite la NATO genereazã chestiuni complexe,
dar un lucru este sigur pentru noi: NATO nu
se va extinde spre est”. În 2008, la summitul
NATO de la Bucureºti, Angela Merkel a apã-
sat în ultimul moment pedala de frânã, la ide-
ea ca Georgia ºi Ucraina sã fie invitate sã ade-
re, dupã ce fusese pusã în gardã de Vladimir
Putin. „Apariþia unui puternic bloc militar la
frontierele noastre va fi consideratã în Rusia
o ameninþare directã pentru securitatea noas-
trã”. Ucraina a fost, de asemenea, sursa unor
mari decepþii. Dupã obþinerea independenþei,
rareori s-a comportat faþã de Rusia ca un aliat
docil. Comunitatea Statelor Independente

CrimeeaCrimeeaCrimeeaCrimeeaCrimeea: O anexare: O anexare: O anexare: O anexare: O anexare
perceputã ca o revanºãperceputã ca o revanºãperceputã ca o revanºãperceputã ca o revanºãperceputã ca o revanºã

(CSI), creatã în decembrie 1991, era pentru
Moscova un sistem de integrare în spaþiul
post-sovietic, iar pentru Kiev un instrument
de divorþ civilizat între state care aparþinuse-
rã URSS. Obiectivul Kievului nu era integra-
rea în est, ci „reîntoarcerea” la Europa, de
care fusese „artificial separatã”. Adeziunea
sa la proiectul rusesc de integrare i-a putut
da o legitimitate. Deºi în multe dosare im-
portante liderii ucraineni s-au desolidarizat de
Kremlin. ªi de dorinþa integrãrii în Alianþa
Nord-Atlanticã – umilinþã teribilã – am amin-
tit. La 18 martie, Vladimir Putin a adoptat
postura unei ruperi cu trecutul ºi cu vremea
când Rusia „era incapabilã sã-ºi protejeze
interesele”. El a pus în discuþie moºtenirea
sovieticã: decizia lui Hruºciov de cedare a
Crimeei cãtre Ucraina, în 1957, „printr-o
violare a normelor constituþionale aflate în
vigoare”. El a mai criticat „promisiunile” CSI,
toate rãmase vide. Evident, s-a fãcut trimi-
tere ºi la drepturile populaþiei ruse ºi rusofo-

ne din strãinãtate, încât Rusia „nu
putea abandona Crimeea rusofo-
nã”, o aspiraþie pe care a compa-
rat-o cu cea a germanilor în tim-
pul reunificãrii. A mai reamintit cã
minoritatea rusã este în continua-
re puternicã numeric în regiunile
orientale ale Ucrainei, în nordul
Kazahstanului limitrof Federaþiei
Ruse, în Estonia, Letonia, etc.
Care sunt urmãtoarele obiective
ale lui Putin? Pe termen imediat,
greu de spus. Riposta europeanã
ºi americanã ar putea deveni mul-
tidimensionalã. Economia rusã
este vulnerabilã la impactul sanc-
þiunilor ºi e discutabil faptul dacã
susþinerea politicã actualã a lui
Putin, prin reataºarea Crimeei la
Rusia, va prevala în faþa îngrijo-
rãrii de deteriorare a relaþiilor cu
Occidentul ºi posibile sancþiuni

economice. Riposta nu se limiteazã la sanc-
þiuni. Obiectivul prioritar ºi imediat al UE este
ajutorarea Ucrainei în pregãtirea alegerilor din
25 mai, etapã esenþialã în procesul de tranzi-
þie. Doar o Ucrainã stabilizatã, democraticã
ºi reformatã cu susþinerea Europei, o Ucrai-
nã model pentru alte state din spaþiul post-
sovietic, ar putea constitui un formidabil rãs-
puns la lovitura de forþã a lui Putin. Deocam-
datã însã, Kievul se confruntã cu o crizã care
coincide cu summitul de la Haga al marilor
puteri. Ieri, ministrul Apãrãrii din Ucraina, Igor
Teniuh, ºi-a prezentat demisia, fiind înlocuit
de generalul Mihailo Koval, iar Iulia Timoºen-
ko a estimat cã este ascultatã de FSB, dupã
publicarea pe Internet a unei înregistrãri cu
caracter violent antirus. Au mai demisionat
Serghei Kuniþîn, luptãtor în Afganistan, repre-
zentantul preºedindetului ucrainean în Crime-
ea. Criticat de Vitali Kliciko, preºedintele ad
interim Oleksandr Turcinov a fost pus sã-ºi
redacteze propria demisie, respinsã apoi.

Vicepreºedintele Inmarsat, ope-
ratorul britanic de sateliþi ale cãrui
date au permis, luni, sã se tragã
concluzia cã avionul Boieng 777
al companiei Malaysia Airline s-a
prãbuºit în sudul Oceanului Indian,
a explicat cum este localizatã ae-
ronava. Pe de altã parte, cãutãrile
aeriene ºi maritime ale avionului au
fost suspendate ieri, din cauza con-
diþiilor meteorologice nefavorabi-
le, a anunþat Autoritatea australia-
nã pentru Securitate Maritimã
(AMSA), citatã de AFP. Inmarsat
ºi Oficiul britanic de investigare a
accidentelor de aviaþie (AAIB) „au
ajuns la concluzia cã MH370 a zbu-
rat în coridorul sudic ºi cã ultima
sa poziþie s-a aflat în mijlocul
Oceanului Indian”, a anunþat luni
Malaysia Airlines. Pentru a trage
aceste concluzii, „am luat în con-
siderare viteza pilotului automat —
aproximativ 350 de noduri — ºi

Zborul Malaysia Airline: Recuperarea cutiilor negre
ºi a resturilor avionului va fi foarte dificilã

ceea ce ºtim în termeni de com-
bustibil ºi autonomie a aeronavei,
pentru a ajunge pânã la o serie de
semnale sonore pe care le primim”,
a explicat la Sky News vicepreºe-
dintele Inmarsat. Deºi sistemele de
comunicaþii ale zborului MH370 au
fost oprite, sateliþii Inmarsat au con-
tinuat sã capteze „beep”-uri prove-
nind de la avion. „Aceste beep-uri
sunt trimise de la o staþie terestrã la
satelit ºi apoi la avion, care retrimi-
te în mod automat un «beep» în
sens invers. Inmarsat a mãsurat
timpul necesar acestor semnale
sonore sã ajungã la avion ºi satelit-
”, a explicat el, adãugând cã „am
observat efectul Doppler, adicã
schimbarea frecvenþei din cauza
miºcãrii satelitului pe orbita sa”.
„Acesta ne-a dat o traiectorie posi-
bilã pentru coridorul de nord ºi alta
pentru coridorul de sud. (...) Am
adunat datele de la Boeing-ul 777 al

Malaysia Airlines, apoi le-am com-
parat cu datele de la coridorul de
sud ºi coridorul de nord. Am des-
coperit cã anume coridorul de sud
a fost fãrã îndoialã folosit de navã”,
a declarat vicepreºedintele pentru
postul de televiziune BBC. De ase-
menea, el a apreciat cã în prezent
este „posibil din punct de vedere
tehnic” sã se evi-
te acest tip de dis-
pariþie a aeronave-
lor, dacã avioane-
le ar trimite la fie-
care 15 minute,
fapt ce ar costa
„un dolar pe orã”,
„mesaje de tip
SMS cu ora, vite-
za, distanþa ºi po-
ziþia”. Anunþul
dramatic privind
prãbuºirea Boein-
gului 777 în

Oceanul Indian ºi moartea tuturor
pasagerilor încheie 17 zile de aº-
teptare pentru familiile celor 239
de persoane de la bordul avionu-
lui, dintre care 153 de chinezi ºi 4
francezi. Aeronava a decolat pe 8
martie de la Kuala Lumpur cãtre
Beijing ºi a dispãrut de pe radar la
o orã dupã ce s-a ridicat de la sol.

Administraþia
Obama
pregãteºte
un plan legislativ
pentru a opri
colectarea
datelor
telefonice de
cãtre NSA

A d m i n i s t r a þ i a  p re º e d i n -
t e l u i  B a r a c k  O b a m a
p re g ã t e º t e  u n  p l a n  l e g i s -
l a t i v  p e n t r u  a  p u n e  c a p ã t
c o l e c t ã r i i  m a s i v e  º i
c o n t ro v e r s a t e  d e  d a t e
t e l e f o n i c e  d e  c ã t re  A g e n -
þ i a  N a þ i o n a l ã  p e n t r u
S e c u r i t a t e  ( N S A ) ,  s c r i e
p re s a  a m e r i c a n ã .  P o t r i v i t
a c e s t u i  p l a n ,  „ N S A  v a
î n c e t a  c o l e c t a re a  s i s t e -
m a t i c ã  d e  d a t e  d e s p re
o b i c e i u r i l e  t e l e f o n i c e  a l e
a m e r i c a n i l o r ” ,  s c r i e  -
„ T h e  N e w  Yo r k  Ti m e s -
”  ( N Y T )  p e  s i t e ,  c i t â n d
o f i c i a l i  d i n  c a d r u l  a d m i -
n i s t r a þ i e i  s u b  p ro t e c þ i a
a n o n i m a t u l u i .  „ Î n re g i s -
t r ã r i l e  v o r  r ã m â n e  l a
f i r m e l e  d e  t e l e f o n i e ,
c ã ro r a  n u  l i  s e  v a  c e re  s ã
p ã s t re z e  d a t e l e  m a i  m u l t
t i m p  d e c â t  d u r a t a  n o r m a -
l ã .  I a r  N S A  v a  a v e a
acces  l a  î n reg i s t rã r i
s p e c i f i c e  n u m a i  c u  p e r -
m i s i u n e a  u n u i  j u d e c ã t o r
c a re  u t i l i z e a z ã  u n  n o u  t i p
d e  h o t ã r â re  j u d e c ã t o re a s -
c ã ” ,  p re c i z e a z ã  z i a r u l .
D o c u m e n t e  f u r n i z a t e  d e
c ã t re  f o s t u l  c o n s u l t a n t
N S A E d w a rd  S n o w d e n
d e z v ã l u i e  a m p l o a re a
programe lor  amer icane
d e  s p i o n a j ,  c re â n d  s c a n -
d a l  a t â t  î n  S t a t e l e  U n i t e ,
c â t  º i  î n  l u m e .  P ro p u n e -
re a  a d m i n i s t r a þ i e i  v a
c ã u t a  s ã  p re l u n g e a s c ã
p ro g r a m u l  a c t u a l  d e
s u p r a v e g h e re  p e n t r u  o
n o u ã  p e r i o a d ã  d e  9 0  d e
z i l e .  D u p ã  a c e a s t a ,  „ p o -
t r i v i t  p l a n u l u i  p e  c a re
a d m i n i s t r a þ i a  l - a  d e z v o l -
t a t  º i  î l  p ro m o v e a z ã  î n
p re z e n t ,  p ro g r a m u l  a r
s u f e r i  s c h i m b ã r i  i m p o r -
t a n t e ” .  A c e s t e a  a r  p u t e a
i n c l u d e  o  d u r a t ã  d e
re þ i n e re  a  i n f o r m a þ i i l o r
d e  c ã t re  N S A  f o a r t e
re d u s ã .  Î n  p re z e n t ,  N S A
p o a t e  p ã s t r a  i n f o r m a þ i i
t i m p  d e  c i n c i  a n i .  P a r a -
l e l  c u  a c e a s t a ,  c o m i s i a
Camere i  Reprezen tan þ i l o r
c a re  c o n t ro l e a z ã  s e r v i c i i -
l e  d e  i n f o r m a þ i i  a  e l a b o -
r a t  u n  p ro i e c t  d e  l e g e
b i p a r t i t  c a re  a r  p u n e
c a p ã t  c o l e c t ã r i i  m a s i v e
d e  d a t e  t e l e f o n i c e  a l e
a m e r i c a n i l o r,  d a r  a r
p ã s t r a  c a p a c i t a t e a  g u v e r -
n u l u i  d e  a  o b þ i n e  i n f o r -
m a þ i i  d e s p re  s p i o n i  º i
t e ro r i º t i ,  a  s e m n a l a t  l a
r â n d u l  s ã u  „ Wa s h i n g t o n
P o s t ” .
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a  Finantelor
Publice Craiova - Administraþia Judeteana a Finan-
þelor Publice Dolj organizeazã licitaþii publice în con-
diþiile precizate de O.G. nr. 92/ 2003 rep. privind Co-
dul de procedurã fiscalã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitro-
polit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1.
SC WISE INVEST SRL, Craiova, str. Voinicului, nr. 2,
jud Dolj, cod identificare fiscala 24751587 in data de
9.04.2014, ora 10.00 pentru vanzarea bunurilor: apa-
rat defibrilator, pret pornire licitatie 3.550 lei; copia-
tor xerox Canon NP3825-defect, pret pornire licita-
tie 80 lei. Amplasare: sediul societatii. 2. SC NADI-
FLOR SRL, Craiova, str. Aleea 8 Teilor, nr. 19, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 16889180 in data de
9.04.2014, ora 13.00 pentru vanzarea bunului: auto-
utilitara marca FORD, tip FADY FXFAC Transit, nr.
inmatriculare DJ-17-NAD, pret pornire licitatie 18.510
lei. Amplasare: sediul societatii. 3. SC EXCEL TRANS
SRL, Craiova, str. Rozelor, nr. 70, jud. Dolj, cod iden-
tificare fiscala 15920202 in data de 9.04.2014, ora
15.00 pentru vanzarea bunurilor: autoturism marca
Dacia, tip Logan, nr. inmatriculare DJ-08-KFF, an fa-
bricatie 2004, culoare alb, nefunctional, pret porni-
re licitatie 4.470 lei; autoturism marca Dacia, tip Lo-
gan, nr. inmatriculare DJ-08-ALV, an fabricatie 2005
utilizat in regim de taxi, pret pornire licitatie 5.530
lei. Amplasare:sediul societatii. 4. SC MICOM SRL
Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 52, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 2294000 in data de 10.04.2014,
ora 10.00 pentru vanzarea stocului de piese si acce-
sorii auto Cielo, Olcit, Tico, Dacia, pret pornire lici-
tatie 330 lei (141 buc); casa de marcat Datecs MP55
pret pornire licitatie 70 lei. Amplasare sediul socie-
tatii. 5. SC SUPREMA G. SMP SRL, Craiova, cartier
Mofleni, str. Abatorului, bl. M1, jud. Dolj, cod identi-
ficare fiscala 14370224 in data de 10.04.2014, ora
13.00 pentru vanzarea bunurilor: masina de forma-
tizat PAL tip ROBLAND  Z320, pret pornire licitatie
5.260 lei, exhaustor  mobil CORAL HOBBY, pret por-
nire licitatie 175 lei. Amplasare: sediul societatii. 6.
TRUST – TINERII ROMI PENTRU UNITATE, SOLIDA-
RITATE SI TRANSPARENTA,Craiova, str. Eugeniu  Ca-
rada, nr. 10, cam. 7 casa, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 24171377 in data de 10.04.2014, ora 15.00 pen-
tru vanzarea bunurilor: laptop Toshiba – SATELITE
L300, 2 buc., pret pornire licitatie 200 lei/buc. auto-
turism Opel Vectra, an fabricatie 2006, neinmatricu-
lat, pret pornire licitatie 13.150 lei Amplasare: Craio-
va, str. IL Caragiale, nr. 3. 7. SC BOGALYS SRL, Cra-
iova, str. Electroputere, nr. 14, bl. K6, sc. 1, ap. 12,
jud Dolj, cod identificare fiscala 15697721 in data de
11.04.2014, ora 11.00 pentru vanzarea bunurilor: au-
toturism Dacia Logan, an fabricatie 2005, nr inma-
triculare DJ-24-SUN, pret pornire licitatie 2.950 lei;
autoturism Daewoo Matiz, an fabricatie 2002, nr in-
matriculare DJ-82-FOX, pret ponire licitatie 1.100 lei;
autoturism Daewoo Matiz, an fabricatie 2005, nr in-
matriculare DJ-18-FOX (avariat frontal), pret porni-
re licitatie 350 lei; autoturism Daewoo Cielo, an fa-
bricatie 1996, nr. inmatriculare DJ-14-SUN (avariat),
pret pornire licitatie 250 lei. Autoturismele au fost
utilizate in regim de taxi. 8. SC BACA FRIG IMPEX
SRL,Craiova, Aleea Piersicului, nr. 10, bl. 87B, sc. 1,
ap. 2, jud. Dolj, cod identificare fiscala 23245468 in
data de 14.04.2014, ora 10.00 pentru vanzarea bu-
nurilor: autoutilitara Iveco-Magirus, tip Stralis430,
an fabricatie 2005, nr. inmatriculare DJ-15-BFC, pret
pornire licitatie 21.900 lei; autoutilitara Iveco-Magi-
rus, tip Stralis450, an fabricatie 2007, nr. inmatricu-
lare DJ-94-BFC, pret pornire licitatie 27.900 lei.; au-
toutilitara marca Iveco, tip Stralis 400, an fabricatie
2005, nr. inmatriculare DJ-68-BFC, pret pornire lici-
tatie 51.100 lei; autoutilitara marca Iveco-Magirus,

Anunþul tãu!
tip Stralis 420, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare DJ-
58-BFC, pret pornire licitatie 62.500 lei. Amplasare:
sediul societatii. 9. SC CHIMRO PROD SRL, Craiova,
Cl. Severinului, nr. 46B, jud. Dolj, cod identificare fis-
cala 28145788 in data de 14.04.2014, ora 13.00 pentru
vanzarea stocului de 6.800 litri de ingrasamant foliar
Plantfert N, pret pornire licitatie 2,375 lei/litru. Ampla-
sare: sediul societatii. Prioritate are oferta depusa pen-
tru achizitionarea intregului stoc de marfa la pretul
total  in suma de 16.150 lei, exclusiv TVA. 10. SC CI-
PEV SRL Craiova, str Maresal Alexandru Averescu, nr.
21, bl. D14, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, cod identificare fisca-
la 29220438 in data de 14.04.2014,ora 15.00 pentru
vanzarea bunului: autoturism marca Lexus, tip LS460
L, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare DJ-12-ARH, pret
pornire licitatie 54.700 lei. Amplasare: sediul societa-
tii. 11. SC MARCONE TRANS SRL, Craiova, str. Br. Lui
Novac, bl. D17, sc. 3, ap. 8, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 2314387 in data de 15.04.2014, ora 10.00 pen-
tru vanzarea bunului: autoutilitara marca MAN
TIP8.163, an fabricatie 1997, nr. inmatriculare DJ-09-
LLU, pret pornire licitatie 5.150 lei. Amplasare: sediul
societatii. 12. SC KING TEX SRL, Craiova, str. Rozelor,
nr. 76, jud Dolj, cod identificare fiscala 29686331 in
data de 15.04.2014, ora 13.00 pentru vanzarea bunu-
lui: autoutilitara marca FORD, tip Transit, an fabrica-
tie 2003, nr inmatriculare DJ-01-KTX, pret pornire lici-
tatie 7.250 lei. Amplasare: sediul societatii. 13. SC
MEKE OFFICE SRL, loc. Marsani, nr. 2287, jud Dolj,
cod identificare fiscala 25647488 in data de 15.04.2014,
ora 15.00 pentru vanzarea bunului: autoturism mar-
ca Renault, tip Symbol, an fabricatie 2005, nr inmatri-
culare DJ-10-BSL, pret pornire licitatie 3.700 lei. Am-
plasare: sediul societatii. 14.SC GRENADINA  COM
SRL, Craiova, str. Dezrobirii, nr. 16, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscala 3071022 in data de 16.04.2014, ora 10.00
pentru vanzarea bunurilor: raft frigorific, pret porni-
re licitatie 835 lei; vitrina frigorifica, pret pornire lici-
tatie 315 lei. Amplasare: sediul societatii. 15. SC MARMI
TRAVEL SRL  Craiova, str. Gheorghe Chitu, nr. 45, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 16186202 in data de
16.04.2014, ora 13.00 pentru vanzarea bunurilor: pli-
ta de gatit electric, pret pornire licitatie 1.610 lei; cen-
trala termica Thermosathl MCL120, pret pornire lici-
tatie 2.080 lei; centrala termica ZDB Viadrus U22-4D,
pret pornire licitatie 270 lei; masina de gheata Whir-
lpool AGB024, pret pornire licitatie 360 lei; soba elec-
trica, pret pornire licitatie 80 lei; generator BCS 6E
110SX, pret pornire licitatie 20.610 lei; cantar CAS LP-
11, pret pornire licitatie 395 lei; unitate centrala Dell,
pret pornire licitatie 85 lei; monitor touch 19’ pret por-
nire licitatie 155 lei; unitate centrala NEC, pret porni-
re licitatie 40 lei; monitor LG Flatron L1718S 17', pret
pornire licitatie 35 lei; canapea lemn, pret pornire lici-
tatie 55 lei; dulap sala de consiliu, pret pornire licita-
tie 175 lei; fotoliu lemn 2 buc, pret pornire licitatie 20
lei/buc; masa consiliu 4 buc, pret pornire licitatie 30
lei/buc; mobilier bar, pret pornire licitatie 25 lei; masa
17 buc, pret pornire licitatie 40 lei/buc; oglinda 17 buc,
pret pornire licitatie 15 lei/buc; cuier 17 buc,  pret por-
nire licitatie 15 lei/buc; dulap cu 2 usi glisante 17 buc,
pret pornire licitatie 80 lei/buc.; dulap cu 2 usi glisan-
te(usa cu oglinda) 17 buc, pret pornire licitatie 70 lei/
buc; noptiera 17 buc, pret pornire licitatie 5 lei/buc;
pat (cadru)17 buc, pret pornire licitatie 30 lei/buc; cada
hidromasaj 2 buc, pret pornire licitatie 35 lei/buc; spa-
lator inox 2cuve, pret pornire licitatie 565 lei; cuptor
electric Eloma Genius A6-11, pret pornire licitatie 6.790
lei; dulap refrigerare, pret pornire licitatie 520 lei; es-
pressor profesional La Spaziale New EK, pret porni-
re licitatie 1.555 lei; frigider pret pornire licitatie 340
lei; friteuza electrica dubla, pret pornire licitatie 100
lei; friteuza pe gaz dubla MBMGF77B, pret pornire
licitatie 1.925 lei; friteuza electrica dubla, pret pornire

licitatie 130 lei; hota profesionala EPM9/18, pret por-
nire licitatie 550 lei; masina de gatit pe gaz 6 ochiuri
MBM G6S7, pret pornire licitatie 1.560 lei; masina de
spalat rufe Bosch Classixx 1200 Express, pret porni-
re licitatie 145 lei; masina de spalat vesela, pret por-
nire licitatie 960 lei; masina de spalat vesela, pret por-
nire licitatie 1.235 lei; masina de spalat vesela MBM
LF55, pret pornire licitatie 1.520 lei; sistem audio Mon-
tarbo, pret pornire licitatie 1.730 lei; sistem control
acces Salto-Encoder, pret pornire licitatie 190 lei; spa-
lator inox 2cuve, pret pornire licitatie 440 lei; mixer
Montarbo SX17, pret pornire licitatie 855 lei; storca-
tor fructe Philips HR1858, pret pornire licitatie 50 lei;
televizor LG Hisense PDP-4220, pret pornire licitatie
365 lei; hota profesionala, pret pornire licitatie 640
lei; hota profesionala, pret pornire licitatie 445 lei; pro-
iector Elba Luxor 2 buc, pret pornire licitatie 30 lei/
buc; sistem telefonic PanasonicKX, pret pornire lici-
tatie 370 lei; sistem control acces Salto, pret pornire
licitatie 1.105 lei; sistem supraveghere video, pret
pornire licitatie 510 lei; televizor Toshiba 21S3TM, pret
pornire licitatie 90 lei. Amplasare: Pensiunea «La Iz-
voare» situata pe DE70 la km 17 (Beharca), jud. Dolj.
Prioritate are oferta depusa pentru achizitionarea tu-
turor bunurilor mai sus mentionate la pretul total  in
suma de 55.285 lei, exclusiv TVA. Preþurile  nu includ
TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P.-
Dolj înainte de datele stabilite pentru vânzare, men-
tionate mai sus. Invitãm pe cei interesaþi in cumpãra-
rea bunurilor sã se prezinte la termenele de vânzare,
la locul fixat în acest scop ºi sã depunã cu cel puþin o
zi înainte de data licitaþiei urmãtoarele documente:
oferta de cumpãrare; dovada plaþii  taxei de partici-
pare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii
de garanþie bancarã, taxa de participare  reprezintã
10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în
lei, în contul IBAN RO16TREZ 291.50.67XXX005062,
cod fiscal 4830007 deschis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj;
împuternicirea persoanei care-l reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de ORC; pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus in limba românã;
pentru persoanele fizice strãine, copie de pe paºa-
port; pentru persoanele fizice  române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisã de organele fisca-
le cã nu au obligaþii fiscale restante faþã de acestea
(Consiliul Local ºi Administraþia Financiarã în raza
cãrora se aflã domiciliul sau sediul ofertantului), ur-
mând  sã se prezinte la datele stabilite pentru vân-
zare si la locul fixat in acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat  poate introduce conte-
staþie la instanþa judecãtoreascã competentã în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoº-
tiinþã, în conformitate cu prevederile art.172-173 din
OG nr. 92/2003, republicatã cu modificãrile si com-
pletãrile ulterioare. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire la licitaþie, iar in
caz contrar va începe de la acest din urmã preþ.
Adjudecarea se face în favoarea participantului care
a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin decât
preþul de pornire. Taxa de participare nu se restitu-
ie ofertanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, ce-
lui care a refuzat încheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjudecatarului care nu a
platit preþul. Potivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din O.G. nr. 92/2003rep,cu modificarile si completa-
rile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de
executare silita, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informatii suplimentare va pu-
teþi adresa A.J.F.P. - Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, cam. 206 sau la tel: 0251/402.207.
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Anunþul tãu!
Consiliul de administraþie al S.C. Semrom Ol-
tenia S.A. convoacã la sediul societãþii din
Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7 judeþul
Dolj, la data de 29 aprilie 2014, ora 11.00, adu-
narea generalã ordinarã  a acþionarilor  în-
scriºi în evidenþele societãþii la data de refe-
rinþã 16.04.2014, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Prezentarea ºi aprobarea Situaþiilor finan-
ciare (Bilanþul contabil, Contul de profit ºi
pierdere ºi notele la bilanþ) pentru exerciþiu-
lui financiar 2013, pe baza Raportului de ges-
tiune al Consiliului de Administraþie ºi a Ra-
portului auditorului financiar pentru exerci-
þiul financiar 2013. 2. Descãrcarea de ges-
tiune a administratorilor pentru activitatea
desfãºuratã în exerciþiul financiar 2013. 3.
Prezentarea ºi aprobarea Bugetului de Ve-
nituri ºi Cheltuieli pentru exerciþiul financiar
2014. 4. Constatarea încetãrii mandatelor ac-
tualilor administratori ºi alegerea de noi ad-
ministratori pentru un mandat de 4 ani. 5.
Stabilirea indemnizaþiei administratorilor
pentru exerciþiul financiar 2014. 6. Aproba-
rea datei de 16 mai 2014 ca datã de înregis-
trare. 7. Desemnarea d-lui Parghel Lauren-
þiu-Director General, legitimat cu CI, seria KS,
nr. 425455, sã reprezinte ºi sã semneze în
numele acþionarilor documentele necesare
privind înregistrarea hotãrârii A.G.O.A. la re-
gistrul comerþului ºi publicarea în Monitorul
Oficial al României. În cazul în care nu se în-
truneºte cvorumul legal pentru desfãºura-
rea ºedinþei, adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor se va reconvoca pentru data de
30 aprilie 2014, în acelaºi loc, la aceeaºi orã
ºi cu aceeaºi ordine de zi. La adunarea ge-
neralã pot participa ºi vota acþionarii înscriºi
în registrul acþionarilor la data de referinþã
16.04.2014, direct sau prin reprezentare pe
bazã de procurã specialã. Formularul de pro-
curã specialã poate fi obþinut de la sediul
societãþii, începând cu data de 28.03.2014.
Procurile speciale vor fi depuse la sediul so-
cietãþii, în original, conform prevederilor le-
gale. Acþionarii reprezentând, individual sau
împreunã, cel puþin 5% din capitalul social
au dreptul de a introduce puncte pe ordinea
de zi, cu condiþia ca fiecare punct sã fie în-
soþit de o justificare sau de a prezenta pro-
iecte de hotãrâre pentru punctele incluse în
ordinea de zi sau cele propuse spre a fi in-
cluse, pânã la data de 14.04.2014. Aceste
drepturi pot fi exercitate numai în scris,
transmise direct sau prin servicii de curie-
rat la sediul socieãþii. Informaþii pot fi obþi-
nute de la sediul societãþii (tel., fax
0251.462.138 sau 0251.533.228) sau pe pa-
gina web www.semromoltenia.ro.
Unitatea Medico – Socialã Melineºti (unitate
sanitarã cu paturi) scoate la concurs un post
economist II, perioadã  nedeterminatã în data
de 8.05.2014 ora 10.00. Inscrierile pânã în
data de 9.04.2014 ora 10.00. Relaþii suplimen-
tare la sediul unitãþii. Telefon: 0251/440.010.

Anunþul tãu!
CONVOCARE. În temeiul Legii 1/2005, art 34. alin
3 ºi a prevederilor Actului Constitutiv, Consiliul
de Administraþie al Societãþii Cooperative de
consum Craiova convoacã Adunarea Genera-
lã Ordinarã ºi Extraordinarã, a membrilor coo-
peratori asociaþi la sediul din Craiova, str Petra-
che Poenaru, nr. 1 pentru data de 10.04.2014,
orele 10.30 având urmãtoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea, discutarea ºi aprobarea raportu-
lui Consiliului de Administraþie la 31.12.2013. 2.
Dezbaterea ºi adoptarea Situaþiilor Financiare
Anuale, Bilanþ 2013, stabilirea modului de repar-
tizare a profitului. 3. Prezentarea, discutarea ºi
aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pen-
tru anul 2013. 4. Descãrcarea de gestiune a ad-
ministratorilor pe anul 2013. 5. Alegerea Comi-
siei de cenzori ºi a preºedintelui Comisiei de cen-
zori. 6. Adoptarea Bugetului de Venituri ºi Chel-
tuieli pentru anul 2014. Programul de activitate
(strategia de dezvoltare) pentru anul 2014. 7.
Stabilirea indemnizaþiei pentru membrii Consi-
liului de Administraþie ºi a Comisiei de Cenzori
pentru anul 2014  8.  Aprobarea bunurilor apar-
þinând Societãþii Cooperative Craiova care pot
face obiectul ipotecãrii, gajului închirierii sau
înstrãinãrii pe parcursul anului 2014, 9. Majora-
rea valorii nominale a pãrþilor sociale de la 30 lei
la 50 lei. 10. Majorarea capitalului social cu dife-
renþa de la creºterea valorii nominale a pãrþii so-
ciale, respectiv de la 30 la 50 lei. 11. Mandatarea
Consilului de Administraþie cu îndeplinirea de-
mersurilor necesare executãrii operaþiunilor la
ORC Dolj. 12. Cererea supusã dezbaterii Adu-
nãrii Generale Extraordinare privind aprobarea
nivelului pentru cotizaþia lunarã ºi alte cereri. 13.
Discuþii. În cazul în care la data ºi ora stabilitã nu
se va întruni cvorumul de ºedinþe cerut de lege
pentru Adunarea Generalã Extraordinarã, se va
reconvoca în zilele urmãtoare la aceeaºi orã pânã
la atingerea cvorumului legal ºi ºtatutar.

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român
sau strãin pentru o afa-
cere. În maxim 120 zile
începe recuperarea ba-
nilor. Telefon: 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 fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 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 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj.
III. Telefon: 0761/387.316.
Vând apartament 2 ca-
mere, 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 Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 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 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere 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
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
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Dacã ar fi fost astãzi lângã noi,
bunul nostru tatã ºi soþ ªTEFAN
NICU (APROZARU) ar fi împli-
nit 60 ani. Nu ne-au rãmas de-
cât amintirile frumoase petrecu-
te împreunã ºi gândul cã l-am
pierdut pentru totdeauna.

Ne vom ruga pentru odihna
veºnicã a sufle-
tului sãu cald ºi
bun. Regrete
eterne! Veºnicã
aducere aminte!
Familia îndoliatã.

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 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. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
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. Te-
lefon: 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 Te-
lefon: 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 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.

Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, 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.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb 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 aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093; 0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând maºinã de spã-
lat frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er stejar. Telefon:
0752/ 142.493
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 video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.

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 peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.

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 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 colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.

Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.
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 set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
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Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
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.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.

Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric, þea-
vã neagrã, schelã me-
talicã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã),
butoi pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damige-
ne 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 came-
re cu centralã Craiovi-
þa Nouã, 250 lei/lunã.
Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.

Ofer spre închiriere casã
2 camere + toate utilitãþi-
le pe strada Brestei (lân-
gã Facultatea de Sport).
De preferat familie. Tele-
fon: 0769/477.662.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã în
bloc N 2 - Nicolae Titules-
cu 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, ul-
tralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu
o fatã, vârsta 24, ani
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Cadru medical fãrã vi-
cii caut sufletul 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 trenul. Telefon:
0723/692.884; dna.
Tanþa sau dl. Costin,
0746/012.528.
Caut femeie fãrã obli-
gaþii 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.
CONDOLEANÞE
Nimic nu poate ºter-
ge durerea ºi triste-
þea ce s-au aºternut
în inimile noastre,
când destinul l-a luat
pe cel care ne-a fost
ca un tatã, unchi ºi
fin MARIA ILIE. Dum-
nezeu sã-l odihneas-
cã în pace! Familiile
Dana - Manuela, Mi-
tel, Alexandru ºi Ro-
bert Popescu.
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PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 30-A

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Malaga –
Espanyol, Elche – Bilbao.

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

Mâine: Getafe – Villarreal, Sociedad – Valla-
dolid (ambele 21:00), Levante – Betis, Almeria
– Valencia (ambele 23:00).

Luni seara, în ultimul meci al rundei cu nr.
29:: Almeria – Sociedad 4-3 (Diaz 29, Verza
66, 71 – ambele din penalty, Hicham 90+1 /
Vela 21 pen., Agirretxe 58, Bergara 85).

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

BUNDESLIGA –
ETAPA A 27-A

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Dortmund
– Schalke, Werder – Wolfsburg, Braunschweig
– Mainz, Hertha – Bayern.

Astãzi – 21:00: Nurnberg – Stuttgart, Hof-
fenheim – Hannover, Augsburg – Leverkusen,
Hamburg – Freiburg, Frankfurt – M’gladbach.

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

SERIE A –
ETAPA A 30-A

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Roma –
Torino.

Astãzi – 21:45: Chievo – Bologna, Cagliari –
Verona, Genoa – Lazio, Atalanta – Livorno, Fio-
rentina – Milan, Catania – Napoli, Juventus –
Parma, Sassuolo – Sampdoria.

Mâine – 21:45: Inter – Udinese.
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

PREMIER LEAGUE – RESTANÞE
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Man. Uni-

ted – Man. City, Arsenal – Swansea, Newcast-
le – Everton.

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

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.
Echipele neînsoþite de semnul (*) au dispu-

tate câte 31 de jocuri.

CUPA FRANÞEI –
SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Moulins
(IV) – Angers (II).

Astãzi – 19:45, 21:55: Cannes (IV) – Guin-
gamp, Monaco – Lens (II).

Mâine – 21:55: Rennes – Lille.

Digi Sport 1
23:00 – FOTBAL – Camp. Spa-

niei: Sevilla – Real Madrid / 3:00 –
FOTBAL – Cupa Libertadores:
Atletico Paranaense – Velez Sar-
sfield.

Digi Sport 2
17:00 – BASCHET (F) – Cupa

României: ACS Sepsi Sf. Gheorghe
– CSBT Alexandria / 21:00, 23:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Bar-
celona – Celta Vigo, Atletico Ma-
drid – Granada / 3:00 – TENIS (M)
– Turneul de la Miami (SUA): sfer-
turi de finalã.

Digi Sport 3
20:00 – POLO – Liga Campioni-

lor: CSM Digi Oradea – Partizan
Belgrad / 21:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Miami: sferturi de fi-
nalã.

Dolce Sport
2:00 – BASCHET NBA: India-

na Pacers – Miami Heat.
Dolce Sport 2
17:00, 19:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Miami: sferturi de finalã /

Cele 36 de cluburi din primele
douã divizii ale campionatului de
fotbal al Germaniei au respins,
prin vot, introducerea tehnologiei
pentru linia porþii, în cadrul unei
reuniuni care a avut loc, luni sea-
ra, la Frankfurt.

Doar 9 cluburi s-au exprimat în
favoarea acestei tehnologii, în
timp ce pentru adoptare era ne-
cesar acordul a douã treimi dintre
echipe.

“Pânã la noi ordine, acest sub-
iect nu mai este de actualitate
pentru noi”, a declarat Reinhard
Rauball, preºedintele Ligii germa-
ne de fotbal (DFL) ºi al clubului
Borussia Dortmund.

“Este un vot democratic, care
trebuie acceptat”, a estimat la rân-
dul sãu directorul general al DFL,
Christian Seifert.

Recurgerea la tehnologie a câº-
tigat simpatizanþi în Germania, în
urma unei decizii controversate în
Bundesliga, celebrul “gol fanto-
mã” al atacantului lui Bayer Le-

Cluburile germane au respins utilizarea
tehnologiei video pentru linia porþii

21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Fiorentina – Milan.

Eurosport
8:45 – PATINAJ ARTISTIC –

Campionatul Mondial, la Saita-
ma, în Japonia / 16:30 – CI-
CLISM – Turul Cataluniei, în
Spania: etapa a 3-a / 22:00 –
FOTBAL – Camp. Angliei: Liver-
pool – Sunderland.

Eurosport 2
15:00 – SNOOKER – Finala

campionatului circuitului Players, în
Regatul Unit: etapa a 2-a / 20:30 –
BASCHET – Eurocupa: Steaua
Roºie Telekom Belgrad – Budivel-
nik Kiev.

PRO TV
20:30 – FOTBAL – Cupa Ro-

mâniei, semifinale: Petrolul – Astra.
TVR 2
11:00 – PATINAJ ARTISTIC –

Campionatul Mondial, la Saitama,
în Japonia.

TVR 3
15:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Rapid Bucureºti – Unirea Slobozia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

România va juca meciurile de pe teren
propriu din preliminariile Campionatului
European din 2016 la Bucureºti, Cluj-Napo-
ca ºi Ploieºti, a anunþat, ieri, Federaþia Ro-
mânã de Fotbal.

“FRF a anunþat oficial la UEFA stadioa-
nele pe care naþionala României va disputa
meciurile din preliminariile Campionatului
European 2016: Arena Naþionalã (Bucureºti),
Cluj Arena (Cluj-Napoca) ºi Ilie Oanã (Plo-
ieºti)”, s-a aratat într-un comunicat postat
pe site-ul forului naþional. Totodatã, FRF a
precizat cã este oficial faptul cã partida Ro-
mânia – Ungaria, prima de pe teren propriu

Federaþia Românã de Gimnasticã îºi
va depune în luna octombrie candida-
tura pentru organizarea Campionatului
European din 2017, a anunþat, ieri, într-
o conferinþã de presã, Dan Pazara,
directorul de comunicare al companiei
OMV Petrom.

Competiþia este programatã sã se
desfãºoare în noua Salã Polivalentã,
ce urmeazã sã fie construitã în
Complexul Sportiv Naþional Lia
Manoliu din Bucureºti.

Pe de altã parte, compania OMV
Petrom a anunþat semnarea un
parteneriat public privat cu Federaþia
Românã de Gimnasticã în valoare de
2,5 milioane de euro, banii urmând sã

Naþionala lui Piþurcã va juca la Bucureºti,Naþionala lui Piþurcã va juca la Bucureºti,Naþionala lui Piþurcã va juca la Bucureºti,Naþionala lui Piþurcã va juca la Bucureºti,Naþionala lui Piþurcã va juca la Bucureºti,

Cluj ºi Ploieºti în preliminariile CE 2016Cluj ºi Ploieºti în preliminariile CE 2016Cluj ºi Ploieºti în preliminariile CE 2016Cluj ºi Ploieºti în preliminariile CE 2016Cluj ºi Ploieºti în preliminariile CE 2016
în viitoarea campanie de calificare, progra-
matã pe 11 octombrie, de la ora 19,00, se va
disputa pe Arena Naþionalã.

Conform regulamentului, FRF va anunþa
stadionul gazdã al unui meci cu 120 de zile
înaintea de disputarea acestuia.

Programul partidelor de pe teren pro-
priu ale României în preliminariile Euro
2016: cu Ungaria – sâmbãtã, 11 octombrie
2014, ora 19:00, cu Irlanda de Nord – vineri,
14 noiembrie 2014, ora 21:45, cu Insulele
Feroe – duminicã, 29 martie 2015, ora 19:00,
cu Grecia – luni, 7 septembrie 2015, ora 21:45,
cu Finlanda – joi, 8 octombrie 2015, ora 21:45;

Tandemul Hiddink – Van Nistelrooy, la cârma
Olandei, dupã Cupa Mondialã din varã

Vehiculatã de mai multã vreme, nu-
mirea lui Guus Hiddink (67 de ani) la
naþionala Olandei, dupã terminarea
turneului final al Cupei Mondiale care
va avea loc la varã (12 iunie/13 iulie),
în Brazilia, a devenit certitudine.

Tehnicianul a semnat deja un con-
tract pe doi ani cu federaþia de la Am-
sterdam, urmând sã-l înlocuiascã pe
Louis van Gaal. Hiddink a fãcut ºi o
alegere-surprizã pentru postul de an-
trenor secund, funcþie pe care va acti-
va Ruud van Nistelrooy, fostul mare
fotbalist al “Portocalei mecanice” ºi al
lui Manchester United.

În staff-ul olandezilor va fi pãstrat ºi Dan-
ny Blind, legenda lui Ajax Amsterdam, cel de-
spre care se spune cã va prelua banca tehnicã
pe termen lung, mai exact dupã Campionatul
European care va avea loc în 2016 în Franþa.
Competiþie în ale cãrei preliminarii Olanda va
întâlni, în grupa A, reprezentativele Cehiei, Tur-
ciei, Letoniei, Islandei ºi Kazahstanului.

Revenind la Hiddink, ultima oarã la Anji
Mahacikala (Rusia, 2012/1013), acesta a mai
pregãtit naþionala þãrii sale între 1994 ºi 1998,
având drept cea mai bunã performanþã califi-
carea în semifinalele CM din Franþa ’98, când
Olanda a cedat doar la penalty-uri în faþa Bra-
ziliei.

România îºi va depune candidatura la organizarea CE de gimnasticã din 2017
fie folosiþi de lotul de gimnasticã dar
ºi pentru demararea unui program de
selecþie a sportivilor.

OMV Petrom a mai semnat un
parteneriat ºi cu Federaþia de Schi ºi
Biatlon în valoare de 2,5 milioane de
euro pentru urmãtorii patru ani. Banii
sunt destinaþi lotului de sãrituri cu
schiurile.

La eveniment au participat, printre
alþii, ministrul Tineretului ºi Sportului
Gabriela Szabo, antrenorii Octavian
Bellu ºi Mariana Bitang, precum ºi
fostele gimnaste Sandra Izbaºa, Gina
Gogean, Lavinia Miloºovici, Simona
Amânar, Monica Roºu ºi Andreea
Rãducan.

verkusen, Stefan Kisssling, în
partida cu Hoffenheim (2-1), dis-
putatã pe 18 octombrie 2013, în
campionat.

Mingea a intrat atunci în poar-
tã prin exterior, printr-o gaurã din
plasã, iar arbitrul nu a observat ºi
a acordat golul. Federaþia germa-
nã a respins ulterior reclamaþia
înaintatã de clubul Hoffenheim.

Preºedintele UEFA, Michel
Platini, ºi-a reiterat atunci prefe-
rinþa faþã de judecata umanã în
deciziile arbitrilor.

Campionatul Angliei este, în
acest moment, singurul care a re-
curs la tehnologie, fiind preferat
sistemul “Hawk Eye”, utilizat de
mai mulþi ani în circuitul profesio-
nist de tenis.

FIFA a optat, în schimb, pen-
tru sistemul GoalControl-4D, care
se bazeazã pe utlizarea a 14 came-
re de înaltã vitezã instalate pe sta-
dion, ºapte pentru fiecare poartã
ºi care permite urmãrirea poziþiei
mingii în trei dimensiuni.
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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
FC Vaslui 24 11 6 7 25-16 39
Pandurii 24 12 5 8 45-30 38
Gaz Metan 24 9 6 9 28-26 33
Ceahlăul 24 8 9 7 22-21 33
Botoşani 24 9 5 10 24-34 32
CFR Cluj 24 7 10 7 30-27 31
Chiajna 24 8 7 9 27-31 31
ACS Poli 24 7 5 12 19-29 26
Oţelul 24 7 4 13 26-40 25
„U” Cluj 24 6 6 12 21-38 24
Năvodari 24 6 6 12 21-42 24
FC Braşov 24 5 6 11 23-32 23
Viitorul 24 5 8 11 17-40 23
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
ACS Poli – FC Vaslui 0-2
Au marcat: Celeban 16, Nuno Viveiros 72.
FC Braşov – Ceahlăul 1-0
Au marcat: An. Cristea 37.
CFR Cluj – „U” Cluj 1-2
Au marcat:  Obgu 18 / Lemnaru 15, Ciupe 63.

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

Gabi Balint şi Nicolae Ungurea-
nu au prefaţat derby-ul zonal, dar
şi de clasament, de astăzi, dintre
FC Olt şi CS Universitatea Craio-
va. Ambii au subliniat determina-
rea adversarului, considerând me-
ciul unul dificil. „Întâlnim o echi-
pă incomodă, agresivă, care cu
siguranţă va fi în play-off. Se pot
face calcule conform cărora nouă
ne-ar conveni ca FC Olt să intre
în play-off, dar eu nu mă ocup cu
fotbalul pe hârtie. Vom juca la vic-
torie şi sunt c onvins  că o vom
obţine dacă vom avea determina-
rea necesară şi vom fi disciplinaţi
tactic. Ne dorim să avem aceeaşi
evoluţie din jocul cu Motru, deşi
întâlnim o echipă net superioară
precedentului adversar. Mizăm şi
pe o susţinere importantă din par-
tea fanilor la acest meci, am pri-
mit deja multe mesaje în acest
sens” a spus antrenorul CSU, Gabi
Balint. „Sunt foarte obrazinici în
joc, nu am mai văzut de mult o
echipă aşa de harnică precum FC
Olt, probabil antrenorul le-a insu-
flat această ambiţie şi dorinţă de a
lupta pentru culorile clubului. Nu
ne va fi uşor” a spus şeful scoute-
rilor de la CSU, Nae Ungureanu,
care a urmărit-o pe FC Olt în câ-
teva meciuri. Vice-căpitanul Cra-
iovei, Florin Pătraşcu, a declarat
despre disputa de la Slatina: „Este
un meci greu şi important, dar noi
suntem conectaţi la el deja, atmo-

Clasament
1. CS Universitatea 18 10 5 3 25-11 35
2. CSM Rm. Vâlcea 18 9 5 4 22-15 32
3. ASA Tg. Mureş 18 7 7 4 17-11 28
4. Metalul Reşiţa 18 8 4 6 20-16 28
5. FC Olt Slatina 18 7 6 5 16-12 27
6. Olimpia Satu Mare18 6 7 5 17-16 25
7. Gloria Bistriţa 18 7 4 7 16-16 25
8. FCU Craiova 18 5 8 5 14-14 23
9. CS Mioveni 18 6 5 7 18-20 23
10. FC Bihor Oradea 18 5 6 7 13-16 21
11. UTA Arad 18 4 5 9 13-22 17
12. Minerul Motru 18 2 2 14 11-33 8

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 9 4 3 2 8-5 15
2. CS Universitatea 8 4 2 2 12-9 14
3. FC Olt Slatina 9 3 3 3 5-5 12
4. Metalul Reşiţa 10 3 2 5 9-12 11
5. CSM Rm. Vâlcea 7 3 1 3 9-8 10
6. Olimpia S. M. 9 2 3 4 5-9 9

Liga a II-a,
etapa a 19-a,
astăzi, ora 15

FC Olt – CSU Craiova – ora 16
Gloria Bistriţa – FCU Craiova
CS Mioveni – Metalul Reşiţa
CSM Rm. Vâlce a – ASA Tg.
Mureş
UTA Arad – Mine rul Motru
– ora 16
FC Bihor – Olimpia Satu Mare

Seria I,
etapa a 22-a,
astăzi, ora 15:

 Rapid Bucureşti – Unirea
Slobozia,  Rapid CFR Suceava
– FC Clince ni, Dunărea Ga-
laţi – CF Brăila, ACS Berce ni
– SC Bacău,  Gloria Buzău –
Unire a Tărlunge ni.  Clasa-
me nt: 1.  Rapid Bucureşti 38p,
2.  CSMS Iaş i 37p.

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

Cupa României – semifinale
Petrolul Ploieşti – Astra Giurgiu – astăzi, ora 20.30 (ProTv)
Steaua – Dinamo – mâine, ora 20.30 (ProTV)

CS Universitatea
întâlneşte cea mai
în formă echipă din
seria a II-a

Meci de play-off
la Slatina

sfera este bună, la fel şi moralul,
fiindcă suntem din nou pe primul
loc”. După ce a debutat într-un
meci oficial pentru CSU Craiova,
contra Minerului Motru, Dacian
Varga es te din nou indisponibil,
acuzând o leziune fibrilară. Balint
ar putea folosi echipa: Brac – Câr-
jă, Ljubinkovic, Pătraşcu, Vătăje-
lu – Vandelannoite – Ganea, Ple-
şan, Ferfelea, Ganea – Curelea.

Felix Grigore: „Dacă s-ar meţine
articolul 54, sunt multe echipe
care nu ar putea promova”

Directorul executiv al CS Univer-
sitatea a lămurit problemele clubului
legate de afiliere, licenţiere şi posbi-
litatea de a promova. Oficialii craio-
veni sunt convinşi că se va elimina
articolul 54 din regulament, întrucât
sunt mai multe echipe care nu ar
îndeplini condiţiile promovării,
schimbându-şi în ultimii ani sediul,
acţionariatul sau numele. „Cu licen-
ţierea nu avem niciun fel de proble-
mă. De asemenea, afilierea este doar
o procedură care trebuie îndeplini-
tă, fiindcă Adunarea Generală vali-
dează hotărârile Comitetului Execu-
tiv al FRF. Dreptul de promovare
este garantat prin locul oferit de FRF,
care îţi conferă posibilitatea de a pro-
mova, cât şi cea de a retrograda.
Sunt convins că se va scoate din sta-
tut articolul 54. Inclusiv în Liga I

sunt 3 echipe pentru care
acest articol 54 nu şi-a
produs efectul. De ase-
menea, în Liga a II-a sunt
foarte multe echipe care
nu ar îndeplini condiţiile
de promovare, fiindcă în
ultimii trei ani şi-a schim-

bat numele, sediul sau acţionariatul”
a spus Felix Grigore. Dintre candi-
datele la promovare, sub incidenţa
articolului în cauză ar intra CSU Cra-
iova, CSM Rm. Vâlcea, Metalul Re-
şiţa, ASA Tg. Mureş şi FC Olt, res-
pectiv primele 5 clasate.

Gazdele
debordează de optimism

FC Olt a câştigat recent două
partide importante, acasă cu ASA
Tg. Mureş şi la Satu Mare, de unde
nimeni nu plecase cu toate puncte.
Mijlocaşul Oltului, Alin Ignea, spu-
ne că echipa sa este cea mai bună
din serie, chiar dacă adversarul de
astăzi este pe primul loc.  „Şansele
sunt egale. Nu contează adversa-
rul, ci jocul nostru. Nu cred că vic-
toria ne-ar asigura play-off-ul, vor
mai fi alte trei meciuri la fel de im-
portante, însă am fi mai aproape de
obiectiv. Se poate spune că întâl-
nim cea mai bună echipă, prin pris-
ma rezultatelor, pentru că degeaba
joci frumos, că până la urmă rezul-
tatele contează. După părerea mea,
noi suntem cea mai bună echipă,
dar nu suntem pe primul loc” a spus
pentru gazetanoua.ro. Ignea este
golgheterul echipei, cu patru reuşi-
te. Antrenorul Dan Oprescu ar pu-
tea utiliza echipa: Mogoşanu - An-
ghelina, Gligor, Wallace, Giurcă –
Quist -  Pavel, Bardu, Bancu, Ig-
nea – Ionescu.


