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Primul

cotidian al

Olteniei

Primăria Munici-
piului Craiova şi
Consiliul Local Mu-
nicipal sunt alături de
familia plutonierului-
major Claudiu Con-
stantin Vulpoiu, la
greaua încercare su-
ferită de pierderea
acestuia în misiune,
în Afganistan.

Dumnezeu
să îl odihnească

în pace!
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Craiovenii sunt invitaţi, pe
12 şi 13 aprilie, la „Festivalul
primăverii”, un proiect comun

al tuturor instituţiilor de cultură din Craiova prin care se doreşte
promovarea Centrului Multifuncţional. Organizatorii vor ieşi în faţă
cu cele mai bune acţiuni pentru a-i convinge pe craioveni că mall-ul
este locul în care se pot relaxa şi, deopotrivă, pot lua contact cu tot ce
are Craiova mai bun din punct de vedere cultural.

Medicii craioveni,
atraşi cu mii de
euro în spitalele
din străinătate

Salarii de câteva ori mai mari
decât în ţară şi condiţii de lucru
mai bune. Asta au căutat medicii
craioveni prezenţi, ieri, la târgul
de joburi „Cariere în Alb”, orga-
nizat la Casa de Cultură a Stu-
denţilor. Iar ofertele nu au lipsit
deloc. Spitale din Danemarca,
Suedia, Germania sau Norvegia
au pus pe masă, prin intermediul
firmelor de recrutare, oferte de
nerefuzat. Remuneraţii de por-
nire de 2.000 de euro pentru asis-
tenţii medicali şi peste 4.000 de
euro pentru medicii specialişti.
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$1 EURO ...........................4,4553 ............. 44553
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Fostul ministru al Economiei Codruþ
ªereº a fost condamnat ieri, de instanþa
supremã, la 4 ani de închisoare cu executa-
re pentru complicitate la abuz în serviciu, în
dosarul „Hidroelectrica”. Decizia nu este
definitivã, putând fi contestatã la comple-
tul de cinci judecãtori al Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie. Ieri, completul de trei jude-
cãtori a decis achitarea lui ªereº pentru con-
stituire de grup infracþional organizat ºi con-
damnarea acestuia la 4 ani de închisoare cu
executare ºi 2 ani interzicerea dreptului de
a exercita funcþii publice pentru complici-
tate la abuz în serviciu în formã calificatã.
Decizia a fost luatã cu opinie majoritarã,
respectiv doi din cei trei judecãtori au ho-
tãrât condamnarea lui ªereº pentru com-
plicitate la abuz în serviciu în formã califi-
catã, în vreme ce un al treilea judecãtor a
hotãrât condamnarea acestuia pentru fap-
ta de favorizare a infractorului.
Miºu Negriþoiu, aviz favorabil pentru
conducerea ASF

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, ieri, la
ceremonia organizatã la Palatul Cotroceni pentru
marcarea a zece ani de la aderarea la NATO, cã nici-
odatã România nu a fost mai sigurã din punctul de
vedere al securitãþii decât este astãzi. Dincolo de
încãrcãtura simbolicã a momentului aniversar ac-
tual, noile ameninþãri din mediul internaþional ºi eve-
nimentele recente din vecinãtate ne obligã pe toþi
sã regândim rãspunsul NATO, este de pãrere ºeful
statului. La ceremonie au fost prezenþi, pe lângã
actualul preºedinte, Traian Bãsescu, ºi foºtii ºefi de
stat Ion Iliescu ºi Emil Constantinescu, precum ºi
câteva zeci de reprezentanþi ai Armatei, membri ai
corpului diplomatic acreditat la Bucureºti, directo-
rul SRI, George Maior, preºedintele Curþii Constitu-
þionale, Augustin Zegrean, directorul STS, Marcel
Opriº, ºeful Poliþiei Române, Petre Tobã, precum ºi
miniºtrii de Interne, Gabriel Oprea, ºi al Apãrãrii,-
 Mircea Duºã. Premierul Victor Ponta nu a venit la
ceremonia de la Cotroceni, el fiind prezent la ºedin-
þa PSD. De acolo, a lansat un atac la adresa lui Tra-
ian Bãsescu, susþinând cã acesta „trage” o petrece-
re ca sã aniverseze zece ani de la aderarea la NATO,
deºi meritul pentru acest lucru aparþine foºtilor pre-
ºedinþi Constantinescu ºi Iliescu ºi fostului premier
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Adrian Nãstase. „Vreau sã spun, pentru cã toatã
lumea aniverseazã zece ani de la intrarea în NATO,
eu cred cã ar trebui sã aniverseze cei care au un
merit pentru intrarea noastrã în NATO: preºedinte-
ele Constantinescu, premierii de atunci, preºedinte-
le Iliescu, primul-ministru Adrian Nãstase. Ei sunt
cei care ne-au adus în NATO, ca sã tragã o petrece-

re azi preºedintele Bãsescu, care nu are nici o legã-
turã, bineînþeles, cu NATO. El e cu petrecerile de
dupã”. Fostul ºef al statului Emil Constantinescu a
declarat, ieri, cã aderarea României la NATO a fost
posibilã datoritãþii „solidaritãþii excepþionale a celor
din zona politicã, a societãþii civile ºi a oamenilor, în
general”. „Nu pot sã nu mulþumesc opoziþiei de
atunci”, a recunoscut Constantinescu, amintind de-
spre aprobarea folosirii Aeroportului din Timiºoara
în rãzboiul din fosta Iugoslavie, care a decis, în opi-
nia sa, sfârºitul conflictului din aceastã zonã. La
rândul sãu, Ion Iliescu a opinat cã revoluþia din de-
cembrie 1989 a fost momentul crucial din istoria con-
temporanã a þãrii, iar în programul sãu era prevãzutã
integrarea euro-atlanticã. „Revoluþia din decembrie
1989 a fost momentul crucial din istoria contempo-
ranã a þãrii”, iar „o idee fundamentalã a programului
revoluþia era scoaterea þãrii din izolarea externã, iar
integrarea euro-atlanticã a devenit programul stra-
tegic pentru toate forþele politice, în ciuda diver-
genþelor”.

La 29 martie 2004, România a depus la Washing-
ton instrumentele de aderare, iar în 2 aprilie tricolo-
rul a fost ridicat la Cartierul General NATO de la
Bruxelles.

Codruþ ªereº, 4 ani de închisoare cu executare
în dosarul „Hidroelectrica”

Comisiile reunite de buget-finanþe-
bãnci au avizat, ieri, numirea lui Miºu Ne-
griþoiu în funcþia de preºedinte al Autori-
tãþii de Supraveghere Financiarã (ASF),
cu 44 de voturi „pentru”, douã „împotri-
vã” ºi trei abþineri. Premierul Victor Ponta
a anunþat la mijlocul sãptãmânii trecute,
dupã discuþii cu guvernatorul BNR, Mu-
gur Isãrescu, cã fostul director general al
ING Bank România, Miºu Negriþoiu, este
propus pentru funcþia de preºedinte al
ASF. La audierile de ieri, Negriþoiu a rãs-
puns mai multor întrebãri privind prioritã-
þile pe care le va avea la ASF, dar ºi referi-
toare la eventuala sa implicare în cazul ope-
raþiunlor ING cu Iran ºi Cuba, pentru care
grupul olandez a semnat în 2012 o înþele-
gere cu autoritãþile americane, sau cola-
borare cu fosta Securitate. „Instituþia tre-
buie reclãditã ºi reprofesionalizatã. M-am
angajat la asta ºi sunt hotãrât s-o fac. Tre-
buie sã am un rãgaz de timp. Desigur cã
trebuie reconstruitã ºi imaginea (...) ASF
este poate cea mai dâmboviþeanã instituþie
din România azi. Noi trebuie s-o facem o
instituþie europeanã”, a afirmat Negriþoiu.

Executivul pregãteºte un act
normativ prin care transportato-
rii vor primi înapoi, trimestrial,
câte 4 eurocenþi din cei 7 euro-
cenþi, cât va reprezenta de astãzi
acciza suplimentarã la benzinã ºi
motorinã, a declarat premierul Vic-
tor Ponta. „Cei cu firmele de
transporturi se uitã cât costã car-
burantul în UE. Am stat de vorba
cu transportatorii. Dacã mãrim cu
7 eurocenþi, pe baza facturii, Gu-
vernul le dã o parte din sumã îna-
poi. Miercuri adoptãm actul nor-
mativ prin care, trimestrial, tot ce
se cumpãrã de cãtre transporta-
tori, adicã din cei 7 eurocenþi, 4 îi
dã Guvernul înapoi”, a explicat
primul-ministru la România TV.
Ieri, Victor Ponta a revenit ºi a
explicat cã de compensarea de 4
cenþi la accizã vor beneficia trans-
portatorii care au peste 7,5 tone.
„De compensare vor beneficia cei

Ponta: din cei 7 eurocenþi în plus la carburant, Guvernul
va da înapoi transportatorilor, trimestrial, câte 4 cenþi

care au licenþã de transport, re-
glementarea europeanã fiind de
7,5 tone, transportatorii care au
peste 7,5 tone. E un sistem euro-
pean pe care îl aplicã ºase þãri eu-
ropene ºi pe care l-am solicitat ºi
noi pentru cei care au licenþã de
transport”, a spus premierul. Ma-
jorarea accizei pentru carburanþi,
de 7 eurocenþi pe litru, intrã as-
tãzi în vigoare, având ca efect
creºterea cu 0,41 lei/litru a preþu-
lui la benzina cu plumb ºi fãrã
plumb, motorinã ºi petrolul folo-
sit drept combustibil pentru mo-
tor (kerosen), potrivit estimãrilor
Ministerului Finanþelor.

O veste bunã este aceea cã,
începând de astãzi, operatorii
telecom vor practica tarife de in-
terconectare mult reduse, de la
3,07 eurocenþi/minut la 0,96 eu-
rocenþi/minut în cazul telefoniei
mobile ºi de la 0,67 la 0,14 euro-

cenþi/minut pentru telefonia fixã,
potrivit ANCOM. Tarifele de in-
terconectare, sau de terminare a
apelurilor în altã reþea, sunt plã-
tite între operatori pentru con-

vorbirile clienþilor în afara reþelei
la care sunt abonaþi sau au car-
telã prepaid. Acest preþ se regã-
seºte în tariful perceput clientu-
lui care iniþiazã apelul.

Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ)
a început urmãrirea penalã faþã de faptã în cazul Insti-
tutului Cantacuzino, pentru neglijenþã în serviciu ºi
efectuarea unui studiu clinic fãrã respectarea norme-
lor de bunã practicã, au declarat ieri, pentru Media-
fax, oficiali ai instituþiei. Potrivit surselor citate, urmã-
rirea penalã în acest caz a fost începutã în urma unei
sesizãri a Corpului de control al primului ministru,
transmisã Parchetului instanþei supreme în urmã cu o
sãptãmânã. Oficialii PICCJ au precizat cã în acest caz
nu este vizatã nici o persoanã, urmãrirea penalã fiind
începutã doar pentru faptã, respectiv pentru negli-
jenþã în serviciu ºi efectuarea unui studiu clinic fãrã
respectarea normelor de bunã practicã. În baza pro-
belor obþinute de anchetatori se va decide dacã ur-
mãrirea penalã va fi extinsã ºi faþã de persoanã. Sur-
sele citate au mai arãtat cã la Parchetul instanþei su-

P a r c h e t u l  G e n e r a l  a  î n c e p u t  u r m ã r i r e a  p e n a l ã  p e n t r u  n e g l i j e n þ ã
î n  s e r v i c i u î n  l e g ã t u r ã  c u  n e r e g u l i l e  d e  l a  C a n t a c u z i n o

preme a fost înregistratã ºi sesizarea transmisã de
preºedintele Traian Bãsescu, dupã ºedinþa Consiliu-
lui Suprem de Apãrare a Þãrii. În cazul acesteia nu a
fost luatã deocamdatã o decizie privind urmãrirea
penalã sau comasarea cu dosarul constituit în urma
sesizãrii Corpului de control al premierului. Dupã
ºedinþa CSAT din 27 martie, Administraþia Preziden-
þialã arãta, într-un comunicat de presã, cã membrii
acestui for au discutat despre implicaþiile în planul
securitãþii naþionale ale disfuncþiilor constatate în
activitatea Institutului Naþional de Cercetare-Dezvol-
tare pentru Microbiologie ºi Imunologie Cantacuzi-
no. Potrivit CSAT, din cauza managementului defec-
tuos exercitat de conducerile succesive ale institutu-
lui, din cauza nerespectãrii procedurilor, a controlului
defectuos al procesului de producþie, dar ºi a impli-
cãrii improprii a Ministerului Sãnãtãþii, s-au înregis-

trat, în ultima perioadã, deficienþe care pot genera
vulnerabilitãþi la adresa stãrii de sãnãtate a populaþiei
ºi cã se impune luarea unor mãsuri pentru remedierea
tuturor acestor deficienþe ºi pentru prevenirea repe-
tãrii lor. Experþii Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii au
fãcut, în perioada 25-27 februarie, verificãri la Institu-
tul Cantacuzino din Bucureºti, dupã ce acesta a pro-
dus 400.000 de doze de vaccin antigripal, însã nu au
putut fi folosite, întrucât rezultatele testelor au indi-
cat o concentraþie foarte mare de endotoxine, care
puteau sã producã la administrare reacþii adverse,
precum febrã sau ºoc anafilactic. Raportul OMS,
obþinut de Mediafax, aratã cã la institut nu existã, se
pare, un plan de business clar, bugetat, pentru urmã-
torii 5 - 10 ani, iar personalul angajat pentru producþia
vaccinului a început munca foarte târziu ºi sub tensi-
unea incertitudinii pãstrãrii posturilor.
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- Ce bine ar fi fost, Popescule,
ca astãzi Guvernul sã ne fi minþit
cu scumpirile.

OFF-uri
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La Piteºti, duminicã, în cadrul ºedinþei
Delegaþiei Permanente a PNL Argeº, lide-
rul liberalilor, Crin Antonescu, a avut poftã
de vorbã, mai mare decât, de pildã, la Cra-
iova. Unde fusese chemat pe post de
„pompier”. La Piteºti ºi-a expus realmen-
te, pe larg, strategia avutã în vedere pen-
tru „a conduce România în urmãtorii ani”,
deºi momentan partidul sãu se aflã sensibil
sub pragul de 20% ºi promisese cã dacã
nu atinge acest prag fatidic la europarla-
mentare demisioneazã. Cum mai fãgãdui-
se, ºi într-o altã împrejurare, acelaºi lucru
ºi n-a fãcut-o, simpatizanþii liberalilor pot
fi liniºtiþi. Discursul, eminamente politic,
la cel de duminicã ne referim, fãrã vreo
legãturã cu realitatea economicã sau so-
cialã a þãrii, a fost aidoma unei mese diete-
tice, de la care te-ai ridicat, dar îþi este foa-
me. Forfoteli fãrã rost. Când este „în for-
mã”, liderul liberalilor a dovedit cã are un

discurs viu, cu viraje ºfichiuitoare, fente
politice abile, fãrã preponderenþa conþinu-
tului ºi coerenþei. Ca, de pildã, referirea la
„PSD, partidul celor ce muncesc”. Umor
facil. Evident, Crin Antonescu e supãrat în
primul rând pe Cãlin Popescu Tãriceanu,
comparat la o manierã neinspiratã, ca sã
nu spunem grotescã de-a dreptul, cu Ana
Pauker „în bagajele comuniºtilor”, pregã-
tit sã fie readus în fruntea liberalilor de
ocupaþia sovieticã, recte PSD. Politica e
meschinã, ºtim asta, dar ceea ce propovã-
duieºte Crin Antonescu, exhibând virilitãþi
ºi autoritarisme care nu i se potrivesc, sea-
mãnã a demagogie, ieftinã. Este posibil ca
în coabitarea, câtã a fost, a liberalilor cu
social-democraþii, sub umbrela USL, ºi
Victor Ponta sã fi sãvârºit greºeli tactice,
unele inevitabile, alte simple miºcãri core-
grafice nesemnificative, uneori fiind depã-
ºit de val, alteori socotelile convenite cu

Crin Antonescu nepliindu-se pe cele din
târg, cã nici gândirea domniilor lor nu era
infailibilã. Una dintre manevrele curente ale
politicianismului este camuflarea calculu-
lui util în chestiuni de principiu. Vrei, aºa-
dar, sã te desparþi de un aliat incomod,
declari cã ai decis ruptura în numele unor
exigenþe democratice. Nu de rigoare mo-
ralã sau eroism e vorba în cazul de faþã, ci
de un soi de fierbinþealã fudulã ºi perdan-
tã. Asistãm, aºadar, la o parodie a virgini-
tãþii, o tentativã de reamenajare a portretu-
lui electoral liberal, aflat în dezordine. Po-
litica sterilã, vidã pe care o face Crin An-
tonescu este fãrã impact consistent ºi, ori-
cât ar detesta formula, n-o putem defini
decât ca fiind propagandisticã. Deocam-
datã recitã singur, netulburat în deplasãrile
prin þarã. Abil, bine sfãtuit sau luat de alte
griji, Victor Ponta nu iese din tranºee, ne-
dorindu-se o þintã cãreia sã i se erodeze

popularitatea. Motiv ºi mai mare de iritare
pentru liderul liberal, care mai trebuie sã
atace, tot mai timid, ºi preºedintele Traian
Bãsescu, ºi PDL sau PMP. Dacã adevãra-
tele motive ale ruperii USL sunt cele pe care
le-a reiterat Crin Antonescu, atunci poate
rãmâne obsedat de faptul cã „ai lui” îi vor
trage, la proxima ocazie, preºul de sub pi-
cioare. Dacã sunt ºi altele, de natura cal-
culelor neinspirate ºi a conjuncturii intem-
pestive, pe care nu le divulgã, atunci pârtia
sa electoralã, tot mai îngustã, nu poate fi
lãrgitã prin nici un fel de discurs, pe moti-
vul cã e „de dreapta” ºi are prizã la alegã-
torii dispuºi sã-ºi amaneteze viitorul. Ne-
înþelegându-se cu PDL-ul dupã câºtigarea
alegerilor, sub sigla Alianþei D.A., ºi apoi
cu social-democraþii, sub sigla USL, libe-
ralii au o problemã mult mai mare decât îºi
imagineazã: de credibilitate, la drum
lung. Adicã de responsabilitate.

Evenimentul se va numi
„Porþi deschise pentru Festiva-
lul primãverii” ºi va fi gãzduit,
pe 12 ºi 13 aprilie, la Centrul
Multifuncþional din Romaneºti.
În cele douã zile, RAT Craiova
va devia traseele autobuzelor
astfel încât craiovenii sã poatã
ajunge aici din orice cartier.
„Dorim sã promovãm acest spa-
þiu ca un centru cultural al ora-
ºului, iar toate instituþiile de cul-
turã au fost alãturi de noi”, a
declarat Florin Lungu, directo-
rul RAADPFL Craiova, care are
în administrare Centrul Multi-
funcþional din Romaneºti. „Ne-
am gândit cã acest eveniment
va fi o ocazie potrivitã pentru a
promova centrul multifuncþio-
nal. Am constatat cã locuitorii
ºtiu cã aici s-a construit ceva,
dar nu ºtiu care este activitatea

Craiovenii sunt invitaþi, pe 12 ºi 13 apri-
lie, la „Festivalul primãverii”, un proiect
comun al tuturor instituþiilor de culturã din
Craiova prin care se doreºte promovarea
Centrului Multifuncþional. Organizatorii

vor ieºi în faþã cu cele mai bune acþiuni pen-
tru a-i convinge pe craioveni cã mall-ul este
locul în care se pot relaxa ºi, deopotrivã, pot
lua contact cu tot ce are Craiova mai bun
din punct de vedere cultural.

acestuia. Interesul nostru este
sã promovãm cât mai bine acest
centru. Este pentru prima datã
când sunt invitate cam aproape
toate instituþiile de culturã  ºi
sperãm cã va fi un eveniment
frumos, apreciat de cãtre pu-
blic”, a spus ºi administratorul
Nicolae Viorel.

Talentaþii elevi
de la „Marin Sorescu”,
în recital

Toate instituþiile de culturã din
Craiova vor fi implicate în acest
proiect. Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” va prezenta
sâmbãtã, pe 12 aprilie, de la ora
12.00, piesa de teatru pentru
copii „Motanul încãlþat”. „Vom
prezenta acest spectacol într-una
dintre sãlile de aici. Cine vrea sã
se împrieteneascã mai bine cu

Motanul Încãlþat trebuie sã vinã
la acest spectacol. Nu e o po-
veste numai pentru copii, ci ºi
pentru adulþii care îºi vor da sea-
ma cã sunt multe trimiteri ºi pen-
tru ei”, a spus directorul teatru-
lui, Adriana Teodorescu.

 Elevii de la Liceul de Artã
„Marin Sorescu”din Craiova vor
oferi publicului o expoziþie de
picturã, ceramicã ºi graficã. „Ex-
poziþia este unicã, nu a mai fost
prezentatã niciunde. Va expune
lotul nostru olimpic. De aseme-
nea, vor fi ºi momente muzica-
le, vor fi prezente vârfurile noas-
tre la chitarã ºi vioarã, pentru cã
nu existã un pian aici...”, a de-
clarat Lucia Vlãdoiu, directorul
liceului craiovean.

Cei mai buni
caricaturiºti vor expune
pentru craioveni

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” din Cra-
iova vine cu o expoziþie de car-
te, cu vizionãri de filme, atelie-
re handmade oferite de artistul
Cristina Oprea, cu un recital de
chitarã.

Direcþia pentru Tineret ºi
Sport va desfãºura proba de artã
plasticã din „Competiþia tinere-
þii”. „Sunt înscrise 16 licee din
cele 22 ºi fiecare va veni cu câte
cinci lucrãri de artã plasticã ºi
cinci lucrãri de artã fotograficã.
Este o ocazie potrivitã pentru pro-
movarea lor”, a declarat Alina Io-
nescu, directorul instituþiei. Casa
Studenþilor le oferã craiovenilor
o piesã de teatru ºi spectacole
de muzicã ºi dans.

Muzeul de Artã participã ºi el

la acest proiect cu o expoziþie de
caricaturi. „Va cuprinde un nu-
mãr de 100 de lucrãri ºi va reuni
cinci nume de referinþã în cari-
catura contemporanã româneas-
cã: Constantin Ciosu, Gabriel
Bratu, Nicolae Lengher, Romeo
Rãileanu ºi Sergiu Grapã. Sunt
caricaturiºti foarte grei, cu o
extrem de vastã carierã artisti-
cã. Gabriel Bratu realizeazã ca-
ricaturi din anul 1948 ºi de atunci
face o caricaturã în fiecare zi pe
care o publicã într-un ziar de ti-
raj”, a declarat Emilian ªtefârþã,
directorul muzeului.

Întâlnire cu meºterii
tradiþionali ºi muzica
popularã

Craiovenii care vor trece pra-
gul Centrului Multifuncþional vor
gãsi aici o expoziþie de flori ºi
unelte de grãdinãrit, cu vânzare,
asiguratã de RAADPFL Craiova.

De asemenea, mai mulþi meº-
teri populari vor participa cu di-
verse obiecte lucrate de ei, ob-
iecte pe care craiovenii le pot ad-
mira cum se confecþioneazã ºi
le pot cumpãra la plecare. „Ne
propunem sã promovãm latura
etnograficã. Suntem în discuþii
cu meºterii populari din Oltenia,
olari, iconari, care fac diferite tri-
cotaje. Vor fi douã componente
ale acþiunii, va fi o expoziþie cu
vânzare, dar ºi demonstraþii pen-
tru public”, a declarat Florin Ri-
diche, directorul muzeului.

Ansamblul Folcloric „Maria
Tãnase” va oferi spectacole
folclorice în aer liber în fiecare
zi. «Vom prezenta douã specta-
cole, pe data de 12 aprilie, la ora
13.00, ºi pe data de 13 aprilie,
la ora 11.00. Spectacolele vor
fi afarã pentru cã sala nu are o
acusticã bunã ºi, în plus, este
ºi pãcat sã nu profitãm ºi de vre-
mea frumoasã. Vor veni toþi so-
liºtii de la „Maria Tãnase” ºi în-
cerc sã mai aduc invitaþi din afa-
rã», a precizat Oana Bicã, di-
rectorul ansamblului.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii Serviciului Rutier -
Biroul Drumuri Naþionale ºi Eu-
ropene împreunã cu colegii de la
formaþiunea rutierã a Poliþiei Ca-
lafat ºi formaþiunea rutierã a Po-
liþiei Bãileºti au organizat, dumi-
nicã, o acþiune în sistem releu cu
radarele din dotare, pentru pre-
venirea ºi combaterea accidente-
lor rutiere cauzate de excesul de
vitezã, pe D.N. 65. De asemenea,
poliþiºtii Biroului Rutier Craiova
au acþionat împreunã cu lucrã-
tori din cadrul Secþiilor 1-6 Poli-
þie Craiova pentru prevenirea ac-

Prins de douã ori într-o zi „gonind”Prins de douã ori într-o zi „gonind”Prins de douã ori într-o zi „gonind”Prins de douã ori într-o zi „gonind”Prins de douã ori într-o zi „gonind”
cu peste 100 km/hcu peste 100 km/hcu peste 100 km/hcu peste 100 km/hcu peste 100 km/h

Reamintim cã poliþiºtii din ca-
drul Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial
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Jandarmii craioveni au început
seria manifestãrilor organizate cu
prilejul sãrbãtoririi a 164 de ani de
la înfiinþarea Jandarmeriei Româ-
ne. În acest context, ieri, în Aula
Magna a Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Sociale Craiova s-a desfã-
ºurat manifestarea ºtiinþificã cu ti-
tlul „Jandarmeria pe înþelesul tutu-
ror”. Mai exact, cadre universita-
re din Craiova au prezentat aspec-
te importante din istoria Jandarme-

cidentelor rutiere ce au loc ca
urmare a traversãrii neregula-
mentare a strãzii de cãtre pietoni.

În cadrul activitãþilor desfãºu-
rate au fost constatate 161 aba-
teri de naturã contravenþionalã
pentru sancþionarea cãrora au
fost aplicate amenzi în sumã to-
talã de 21.715 lei, dintre care 35
au vizat vitezã excesivã, 65 tra-
versãri neregulamentare, restul
fiind alte abateri. Poliþiºtii au re-
þinut ºi 4 permise de conducere
în vederea suspendãrii. Unul din-
tre cei rãmaºi fãrã permis a fost

Marian Pãun, de 32 de ani, din
Craiova. Bãrbatul, la volanul unui
autoturism BMW, a fost depistat
circulând cu viteza de 111 km/h,
în localitatea Galicea Mare, pe
DN 56. Conducãtorul auto a fost
sancþionat contravenþional cu
amendã în valoare de 765 lei ºi i
s-a reþinut permisul de conduce-
re în vederea suspendãrii exerci-
tãrii dreptului de a conduce au-
tovehicule pe o perioadã de 90
zile.

Numai cã bãrbatul se pare cã
nu a înþeles cã are vitezã prea

mare aºa cã, la scurt timp, un alt
echipaj de poliþiºti, de la Servi-
ciul Rutier Dolj l-a depistat pe
acelaºi ºofer în timp ce gonea
cu... 106 km/h în comuna Giu-
bega, tot pe DN 56. „Conducã-
torul auto a fost sancþionat con-
travenþional ºi i s-a reþinut dova-

da înlocuitoare a permisul de
conducere în vederea suspendã-
rii exercitãrii dreptului de a con-
duce autovehicule. Va rãmâne
fãrã permis pe o perioadã de 6
luni de zile”, ne-a declarat inspec-
tor principal Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþiºtii de la Rutierã au organizat, în cursul zilei de duminicã, o acþiune de amploare în
judeþ pentru combaterea vitezei. Oamenii legii au aplicat amenzi de peste 20.000 lei, 35 dintre

acestea pentru vitezã excesivã. Mai mult, douã echipaje de poliþiºti l-au prins pe acelaºi
craiovean circulând prima datã cu 111 km/h, iar dupã ce a fost sancþionat ºi i s-a reþinut

permisul, câþiva kilometri mai departe, a fost înregistrat rulând cu 106 km/h, astfel cã acesta
va rãmâne fãrã permisul de conducere pentru 6 luni.

Membrii grupãrii de proxeneþi ºi traficanþi de minore coor-
donaþi de craioveanca Sanda Cazacu, care exploatau sexual
tinere în hoteluri din Craiova, dar ºi din judeþul Olt, au fost
condamnaþi la pedepse cu închisoarea cuprinse între 3 ani cu
suspendare ºi 10 ani de închisoare. Nemulþumiþi de pedepsele
primite, inculpaþii au declarat apel, care s-a înregistrat sãptã-
mâna trecutã la Curtea de Apel Craiova, instanþa stabilind ur-
mãtorul termen de judecatã pentru 17 aprilie a.c.

Craiova, cu sprijinul Serviciului
Operaþiuni Speciale (SOS) Dolj,
au organizat, la sfârºitul lui oc-
tombrie 2012, o operaþiune de
destructurare a unui grup infrac-

þional organizat specializat în co-
miterea de infracþiuni de trafic de
persoane ºi trafic de minori prin
exploatare sexualã, prostituþie ºi
proxenetism, care acþiona în ju-
deþele Dolj ºi Olt.

 Oamenii legii au oprit în tra-
fic, pe o stradã din Craiova, trei
taxiuri, în interiorul cãrora au
fost depistate nouã tinere, douã
dintre ele minore, ce urmau sã
fie transportate la un hotel, în
vederea exploatãrii sexuale. Îm-
preunã cu trei dintre fete, într-
una din maºini era ºi coordona-
toarea reþelei, Sanda Cazacu, de
47 de ani, din Craiova, suspecta-
tã de traficarea mai multor mi-
nore ºi tinere. Atât femeia, cât ºi
ºoferii celor trei taxiuri, respec-
tiv Sorin Popescu, Claudiu Crã-
ciun ºi Daniel Dincã, toþi din Cra-
iova, au fost duºi la sediul DII-
COT Craiova, unde, dupã ce i-a
audiat, procurorul de caz a dis-
pus reþinerea lor pentru 24 de ore.

Ulterior, continuând acþiunea,
oamenii legii i-au mai prins ºi pe
Marin Bãrbulescu, din Craiova,
Gheorghe Croitoru, Valentin Croi-
toru ºi Mãdãlin Croitoru, toþi trei
din Slatina, Daniel Brâncuº, din
Craiova, Ovidiu Gronea ºi Cos-

min Falcoe, ambii din Craiova.
 Potrivit anchetatorilor, toþi sunt
acuzaþi cã, în perioada 2010-
2012, au racolat ºi exploatat se-
xual, în hoteluri din Craiova ºi din
judeþul Olt, peste 20 de victime,
unele dintre acestea minore, ob-
þinând astfel venituri ilegale de
peste 70.000 de euro.

Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cer-
cetãrile ºi au întocmit rechizito-
riul prin care au dispus, în de-
cembrie 2012, trimiterea în ju-
decatã a 15 persoane în acest caz,
sub acuzaþiile de trafic de minori,
iniþierea sau constituirea unui
grup infracþional organizat ori
aderarea sau sprijinirea sub orice
formã a unui astfel de grup ºi
proxenetism, pe parcursul pro-
cesului inculpaþii fiind eliberaþi,
cu excepþia unuia singur, Cosmin
Mihai Busuioc.

Pedepse de pânã la 10 ani
închisoare

Pe 30 ianuarie 2014, judecãtorii
Tribunalului Dolj i-au gãsit vino-
vaþi pe inculpaþi. Astfel, Sanda Ca-
zacu a fost condamnatã la 8 ani de
închisoare, Daniel Dincã a primit
3 ani de închisoare cu suspendare

pe durata unui termen de încerca-
re de 5 ani, Ovidiu Gronea – 3 ani
închisoare cu suspendare pe o du-
ratã de 5 ani, Claudiu Costinel Crã-
ciun – 7 ani închisoare, Sorin Po-
pescu – 3 ani închisoare cu sus-
pendare pe 5 ani, Cosmin Fane
Falcoe zis “Cristi” – 5 ani închi-
soare, Emilian Mihãilã – 7 ani în-
chisoare, Gheorghe Croitoru – 3
ani închisoare, Mãdãlin Nicuºor
Croitoru – 4 ani închisoare, Valen-
tin Ionuþ Croitoru – 4 ani închi-
soare, Daniel Cristian Brâncuº –
10 ani închisoare, Cosmin Mihai
Busuioc – 10 ani închisoare, Ma-
rin Leonard Bãrbulescu – 7 ani în-
chisoare, Mihail Stancu – 7 ani în-
chisoare, faþã de inculpatul Albert
Mãdãlin Sima fiind dispusã disjun-
gerea cauzei. S-au confiscat, în
total de la inculpaþi, aproximativ
200.000 lei, fiecare fiind obligat ºi
la plata a câte 3.000 de lei, cu titlu
de cheltuieli judiciare.

Atât inculpaþii, cât ºi procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au declarat apel, sãptãmâna
trecutã, pe 27 martie a.c., Curtea
de Apel Craiova menþinând aresta-
rea preventivã a lui Cosmin Mihai
Busuioc ºi stabilind termen de ju-
decatã pe 17 aprilie a.c.

Jandarmeria pe înþelesul tuturor, dezbãtutã la Facultatea de Drept
riei Române, dar ºi a celei doljene.

Astfel, prof. univ. dr. Dinicã Cio-
botea a vorbit despre începuturile
instituþiei Jandarmeriei Române în
vremea domnitorilor Barbu Dimi-
trie ªtirbei ºi Grigore Alexandru
Ghica, prof. univ. dr. Sorin Da-
mean a prezentat Instituþia Jandar-
meriei Române în perioada 1859-
1914, lect. univ. dr. Florian Oltea-
nu – Evoluþia instituþiei Jandar-
meriei Române din 1918 pânã la

desfiinþarea ei, iar conf. univ. dr.
Gabriela Rusu-Pãsãrin – Revista
Jandarmeriei – o comunicare me-
diaticã necesarã.

Comandanþii celor douã unitãþi
din Craiova, col. Constantin Flo-
rea de la Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean „Mihai Bravul” Dolj, ºi col
Marin Andreiana au vorbit despre
tradiþii, actualitate ºi perspective ale
activitãþii pe care jandarmii o des-
fãºoarã zi de zi.
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Viciul lumii de azi: imperiul calculului
Un gânditor italian, atipic şi tocmai de

ac eea c ontroversat,  dăruit c u harul
discursului colocvial în spaţii publice dintre
cele mai diverse şi mai inedite prin nişte pre-
legeri de filozofie, Umberto Galimberti, îşi
consacră interesul său major asupra unor
teme al căror demers, deschis asumat şi
programatic, constă în refuzul interpretări-
lor deturnate de la ceea ce el consideră a fi
adevăruri „deteriorate”, din ignoranţă ori din
lejeritate. Gânditorul aflat acum la vârsta
deplinei maturităţi, cunoscător din interior,
al operei marilor filozofi în idiomul originar
al acestora (grecii şi romanii antici, ca şi
marile figuri ale spiritului idealist german),
adoptă,  într-o ipostază modernă, modelul
socratic, jucând rolul ingenuului, mai ales
când argumentul se referă la marile insidii
cu care ne confruntăm într-o contempora-
neitate zăludă.

Unul din subiectele sale tari e legat de
conceptul de tehnică (vechiul techne elen)
căruia îi c onferă,  pe urmele lui Heidegger
dar şi al maestrului său conaţional Ema-
nuele Severino, atributul de scop,  de fina-

litate, iar nu de mijloc , ştiinţa f iind aceea
care, subordonată ca mijloc,  ar  sluji de-
acum tehnic a.

Şi, nu întâmplător, în aceleaşi demers,
survine şi viziunea sa, preluată într-o parti-
culară exegeză tot din Heidegger, asupra a
ceea ce el numeşte gândirea calculatoare:
tendinţă spre calcul (socoteală) la care s-ar
fi redus, în ultima aproape o sută de ani,
întreaga reflecţie occidentală.

«Calitatea gândirii de c are dispunem noi
azi – sus ţine el cu vervă polemic ă – nu
es te faptul că lumea s-ar  transforma într-
un enorm aparat tehnic, ci mult mai mult
e faptul c ă nu suntem de fapt pregătiţi
pentru această radicală transformare a lu-
mii. Într-un al treilea grad al gândirii lui
Heidegger, trebuie să ne preocupe în c ea
mai mare măsură absenţa unei gândiri al-
ternative la pura „ş tiinţă de a calcula”, în
germană Denk en als Rechnen»,  aşadar
gândirea drept c alcul.

La anticii greci, de unde se presupune
că ar fi fost preluat acest tip de gândire,
sensul era pur simbolic,  nicidecum ec ono-

mic,  în faza de beneficiu financ iar, specu-
lativ, profitabil etc. Fireşte, într-un mod pe
cât de fastuos pe atât de intrigant, gândirea
calculatoare îşi avea originea în Platon,  mai
prec is în scoaterea corporalului (ca sistem
de s imţuri, sentimente) din sarcina definirii
şi s tatuării adevărului. Tocmai această dis-
junc ţie între sens ibil şi raţional ne-a con-
dus,  pe noi occidentalii, într-un fel de fun-
dătură la capătul căreia calculul (cu tot ceea
ce presupune acesta în epoca neoliberistă,
neoc apitalistă, ordonată de goana după ve-
nit,  profit,  câştig pe orice cale şi cu orice
preţ) a destituit orice atr ibut din sfera sen-
sibilităţii.  Şi în care nic i morala nu are alt
preţ dec ât acel machiavellian scop care
scuză mijloac ele.

Însăşi ştiinţa, modernă, ca să zicem aşa,
de la începutul sec. al XVII-lea, cu Descar-
tes şi Galilei pune irevocabil bazele gândirii
calculatoare. Căci Galilei însuşi decretase că
pentru a face ştiinţă e necesar să traduci toate
„calităţile” în „cantităţi”.

Un exemplu extrem de ilustrativ folosit
de Galimberti este cel al apei: minerală, de la

robinet, marină ori pluvială, ea este de-acum
văduvită de calităţile ei sensibile, se trece la
cantitate şi va deveni efectiv şi exclusiv H20.
Mai târziu, cu englezii, Bacon, mai ales, se
schimbă completamente raportul omului cu
natura, aceasta din urmă nu mai e model,
ale c ărei legi să-l inspire pe individ întru
împlinirea sa armonică, ci e obiect de cer-
cetare la capătul căreia legile ei să şi le însu-
şească subiectul cercetător, iar în baza lor
s-o transforme în propriul său folos.

Marx va denunţa şi el banul, mai precis
tendinţa de a fi transformat în scop, iar nu
în mijloc, luând locul unui fel de „divinita-
te” care măsoară faptele indivizilor spre a
le judeca drepte ori nedrepte, funcţie sub-
stituită de ban,  derobat fireşte de orice
funcţie simbolică.

Prin urmare, epoc a tehnicii, ca finalita-
te, ca scop, subordonându-şi ştiinţa, cul-
tura, inteligenţa omenească pusă la lucru
exclusiv în susţinerea unei ecuaţii a calcu-
lui constituie astăzi poate provocarea ma-
joră în care nu-i exclus  să se joace c hiar
destinul umanităţii.

La eveniment au participat anga-
jatori publici şi privaţi, precum şi agen-
ţii de recrutare internaţionale. Aceştia
au încercat să-i convingă pe medicii
craioveni cu oferte care mai de care
mai bune. De la condiţii de lucru net
superioare faţă de spitalele din ţară la
pachete salariale atractive şi facilităţi
pentru familiile cadrelor medicale. Fie
că a fost vorba de rezidenţi, medici
specialişti sau asistenţi medicali, aceş-
tia au avut de unde alege. Angajatorii
au oferit locuri de muncă în Franţa,
Spania, Germania, Marea Britanie,
Suedia, Norvegia sau Danemarca.
„La evenimentul Cariere în Alb de la
Craiova participă şapte companii de
recrutare. Ne aşteptăm să treacă pra-
gul târgului în jur de 400-500 de vizi-
tatori. De obicei aceştia completează
un formular apoi sunt contactaţi de
angajator”, a declarat Cătălin Lungu,

Medicii craioveni, atraşi cu mii de euro
în spitalele din străinătate

Salarii de câteva ori mai mari decât în ţară şi
condiţii de lucru mai bune. Asta au căutat medi-
cii craioveni prezenţi, ieri,  la târgul de joburi
„Cariere în Alb”, organizat la Casa de Cultură a
Studenţilor. Iar ofertele nu au lipsit deloc. Spitale

Conştient de valoarea faunistică şi ecologică majoră
a păsărilor, Consiliul European a pus bazele unei reţele
de arii de protecţie avifaunistică (reţea de situri Natura
2000), care are ca fundament Directiva Păsări, la care
România a aderat odată cu intrarea în U.E. În judeţul
Dolj au fost desemnate şase arii speciale de protecţie
avifaunistică (SPA) în care  trebuie să fie aplicate  mă-
suri de conservare şi protejare a păsărilor. Nu trebuie
însă neglijată informarea ş i conştientizarea în rândul
populaţiei, mai din zonele în care se află aceste situri.

În acest context se derulează şi demersul specialişti-
lor de la Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei şi
Agenţia de Protecţie a Mediului – filiala Dolj, comparti-
mentul Biodiversitate, care au decis să sărbătorească
Ziua Păsărilor în aria de protecţie avifaunistică „Pădu-
rea Radomir” împreună cu elevi de la Şcoala Gimnazia-
lă „Carol al II-lea” din Dioşti (Dolj) şi Şcoala Gimnazia-
lă Drăghiceni (Olt). Elevii, însoţiţi de cadre didactice,

Ziua Mondială a Păsărilor

din Danemarca, Suedia, Germania sau Norvegia
au pus pe masă, prin intermediul firmelor de re-
crutare, oferte de nerefuzat. Remuneraţii de por-
nire de 2.000 de euro pentru asistenţii medicali şi
peste 4.000 de euro pentru medicii specialişti.

specialist logistică al „Cariere în Alb”.
Târg pentru toate categoriile
de personal medical

Joburile oferite în cadrul târgu-
lui au fost adaptate nevoilor şi inte-
reselor specifice personalului din
domeniul sănătăţii şi s-au adresat
tuturor categoriilor de personal me-
dical: medici, asistenţi medicali, me-
dici dentişti, studenţi, farmacişti, fi-
zioterapeuţi, moaşe şi specialităţi
conexe. „Oferta noastră cuprinde
locuri de muncă pentru cadrele me-
dicale în Germania, de la rezidenţi
la medici specialişti. Obligatoriu
este să înveţe limba germană. Me-
dicii români sunt apreciaţi atunci
când sunt flexibili. Noi trebuie să
găsim omul potrivit la locul potri-
vit. Trebuie ţinut cont de familie,
de un anumit nivel”, a explic at

Annemarie Steiner, reprezentantă a
unei companii de recrutare.

De obicei, la astfel de târguri cei
aflaţi în căutarea unui loc de mun-
că sunt tinerii medici cu vârste în-
tre 30 şi 35 de ani, dar au fost ca-
zuri în care specialişti cu peste 30
de ani de experienţă au venit în
căutarea unui job mai bine plătit.
Mai multe locuri de muncă
pentru asistenţi şi dentişti

Anul acesta au fost oferite mai
multe locuri de muncă pentru asis-
tenţi medicali şi dentişti, mai ales
după ce piaţa de recrutare medi-
cală a căpătat o nouă dimensiune
în ceea ce priveşte interesul recru-
torilor pentru aceste două catego-
rii de joburi. „Sunt medic dentist
şi vreau să găsesc un loc de mun-
că în străinătate, de preferat într-
unul din statele din nordul Euro-
pei. Chiar dacă limba este destul
de greu de învăţat, condiţiile de
muncă sunt cele mai bune. Bine-

înţeles, mă gândesc şi la o salari-
zare mai bună decât în ţară, posi-
bilităţile sunt altele”, a mărturisit
unul dintre vizitatorii târgului.

Odată cu pachetele salariale, an-
gajatorii au oferit şi servicii speciale:
locuinţe de serviciu, suport în găsi-
rea de locuri de muncă pentru cei-
lalţi membri ai familiei, cursuri de
limbă străină gratuite sau sprijin pen-

tru includerea copiilor în sistemul de
învăţământ public din ţara respecti-
vă. În plus, pentru cei ce nu vor să
se stabilească într-o altă ţară există
şi varianta locurilor de muncă tem-
porare sau varianta în care să lucre-
ze două săptămâni în ţară şi două în
afară. În aceste situaţii se pot obţine
până la 3.000 de lire sterline pe lună.

   RADU ILICEANU

În rândul ecologiştilor de
pretutinde ni,  ziua de  1
aprilie e ste consacrată ca
Ziua Mondială a Păsărilor.
Evenimentul e ste  sărbăto-
rit încă din 1906 şi are la
bază Convenţia pentru
apărarea păsărilor. În
această zi, naturalişt ii
ornitologi derule ază dive r-
se  activităţi prin care
contribuie la  promovarea
rolului pe care aceste
vieţuitoare îl au în e cosis-
te mele  planete i.

de muzeograf dr. Mirela Ridiche şi Corina Vişan, consi-
lier de mediu, vor învăţa să recunoască păsările în me-
diul lor de viaţă, prin observarea directă, cu ochiul liber
şi cu binocluri.

«Vor fi urmărite totodată şi comportamentele păsări-
lor, astfel încât să fie înţelese nevoile de hrană şi de
cuibărire în situl Natura 2000, a cărui suprafaţă (1.233
ha) ocupă teritorii din două judeţe: Dolj şi Olt. În cadrul
aceluiaşi eveniment ecologic, vineri 28 martie, elevilor
din cele două şcoli le-au fost făcute prezentări (video-
proiecţii) privitoare la aria protejată „Pădurea Radomir”.
Scopul activităţilor este, desigur, unul educativ şi de in-
formare pentru comunitatea locală, care trebuie să cu-
noască şi să înţeleagă importanţa păsărilor care îşi gă-
sesc loc în habitatele din localităţile Radomir-Dioşti şi
Drăghiceni», spune muzeograf dr. Mirela Ridiche, de la
Muzeul Olteniei.

MAGDA BRATU
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Programul româno-elveþian
pentru întreprinderi mici ºi mij-
locii este un program de spriji-
nire a dezvoltãrii ºi creºterii com-
petitivitãþii IMM-urilor din Ro-
mânia, în patru sectoare priori-
tare stabilite prin Acordul Cadru
dintre Guvernul României ºi
Consiliul Federal Elveþian pri-
vind implementarea Programu-
lui de cooperare elveþiano-român
pentru reducerea disparitãþilor
economice ºi sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse. Prin
implementarea programului, în-
cepând cu 2014, se estimeazã
acordarea de credite unui numãr
de cel puþin 284 de IMM.

Gheorghe Lãpãdat, directorul
Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi-
le Mici ºi Mijlocii, filiala Dolj, a
precizat cã programul ce se de-
ruleazã pe o perioadã de 5 ani

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

(2014-2019) are ca obiectiv fa-
cilitarea accesului IMM la cre-
dite de investiþii, stabilind ca in-
stituþie de credit partenerã CEC
Bank ºi posibilitatea accesãrii
unei garanþii de pânã la 80% din
valoarea împrumutului de la
FNGCIMM SA. „Creditul poate
atinge valoarea de 100.000 CHF/
beneficiar (echivalent lei), se
acordã pe o perioadã de maxi-
mum 5 ani, cu posibilitatea unei
perioade de graþie de 1 an, ofe-
rind probabil cea mai ieftinã fi-
nanþare de pe piaþã: ROBOR
6M+maxim 1%”, a spus Gheor-
ghe Lãpãdat.

„Clienþii trebuie
sã aibã experienþã
de minimum un an”

În cadrul acestui Program, pot
beneficia de garanþia Fondului,
IMM-uri care îºi desfãºoarã ac-

tivitatea în unul dintre domeniile
eligibile ale programului – pro-
ducþie, servicii medicale, turism
ºi comercializarea sistemelor /
echipamentelor specifice econo-
misirii de energie ºi a celor care
utilizeazã resurse de energie re-
generabilã pentru eficientizarea
propriei activitãþi. „Clienþii trebuie
sã aibã experienþã de minimum
un an în aceste domenii ºi sã în-
deplineascã toate criteriile de eli-
gibilitate ale Programului ºi ale
CEC Bank”, a mai spus directo-
rul FNGCIMM Dolj.

Garanþiile acordate în cadrul
Programului româno-elveþian
pentru întreprinderi mici ºi mij-
locii, se alãturã celorlalte produ-
se ºi programe de garantare ofe-
rite de FNGCIMM care asigurã
întreprinzãtorilor completarea
garanþiilor personale solicitate de
bancã în cazul accesãrii unui

credit, facilitând în acest fel ob-
þinerea creditului la un cost mai
scãzut, fãrã formalitãþi supli-

mentare faþã de cele legate de
solicitarea creditului ºi cu o eco-
nomie considerabilã de timp.

Eurodeputatul PSD Victor Boºti-
naru, prim-vicepreºedintele Delega-
þiei Parlamentului European pentru
relaþiile cu Republica Popularã Chi-
nezã, va participa, la invitaþia recto-
rului Colegiului Europei, prof. dr. Jörg
Monar, ºi a unor înalþi oficiali chi-
nezi, la inaugurarea Centrului de
Cercetare UE-China din cadrul Co-
legiului Europei din Bruges, Belgia.
Ca parte a evenimentelor dedicate
acestei inaugurãri, care vor avea loc
timp de douã zile, astãzi ºi mâine,
preºedintele Republicii Populare Chi-
na, XI Jinping va þine un discurs în
prezenþa MS Regele Belgiei, Philip-
pe Léopold Louis Marie, preºedin-
tele Consiliului European, Herman
Van Rompuy, preºedintele Comisiei
Europene, José Barroso, ambasadori
ºi înalþi oficiali ai Uniunii Europene.
Victor Boºtinaru a primit invitaþia per-
sonalã de a participa alãturi de cei-
lalþi lideri europeni la discursul pre-
ºedintelui Chinei, XI Jinping.

„Relaþiile UE-China: Noua
conducere ºi noile provocãri
pentru parteneriatul strategic
aprofundat”

De asemenea, eurodeputatul
Victor Boºtinaru este invitat, în ca-

litate de vorbitor principal, sã sus-
þinã douã intervenþii pe parcursul
celor douã zile, în cadrul unui se-
minar la nivel înalt, alãturi de recto-
rul Colegiului Europei, Jörg Mo-
nar, preºedintele InBev-Baillet La-
tour Fund, baronul Jan Huyghe-
baert, directorul pentru Relaþii in-
ternaþionale ºi Studii Diplomatice
la nivelul Uniunii Europene, prof.
Sieglinde Gstöhl ºi directorul Cen-
trului de Cercetare UE-China, prof.
Jing Men, precum ºi alte cadre aca-

demice din China ºi
Uniunea Europea-
nã. În prima sa in-
tervenþie, intitulatã
“Relaþiile UE-Chi-
na: noua conducere
ºi noile provocãri
pentru parteneria-
tul strategic apro-
fundat”, eurode-
putatul român va
sublinia caracteris-
ticile care þin de vi-
itorul ºi provocãri-
le din relaþia Uniu-
nii Europene cu
China, în contextul

schimbãrilor care se vor
produce în Uniune dupã
data de 25 mai, dar ºi a
schimbãrilor deja pro-
duse la nivelul conduce-
rii din China.

“Acordului
de Investiþii Bilaterale
UE-China”

Cea de-a doua inter-
venþie va aborda tema
“Acordului de Investiþii
Bilaterale UE-China”
ºi va sublinia faptul cã
acest acord va permite,
pe de-o parte, relansa-
rea companiilor europe-
ne, care vor beneficia de

oportunitãþile oferite de imensa pia-
þã chinezã, iar pe de altã parte, acor-
dul va favoriza investiþiile chineze
în economia europeanã. Contextul
acestui acord este legat de necesi-
tatea repornirii economiilor state-
lor membre, aflate în continuare
într-o crizã a lichiditãþilor ºi a fon-
durilor de investiþii. “Aceastã invi-
taþie este onorantã pentru mine, ca
român dedicat parteneriatului stra-
tegic dintre China ºi Uniunea Eu-
ropeanã, iar ca eurodeputat ºi
prim-vicepreºedinte al Delegaþiei
Parlamentului European pentru re-
laþiile cu Republica Popularã Chi-
nezã este o recunoaºtere a activi-
tãþii ºi eforturilor mele de repre-
zentare corectã a intereselor state-
lor membre în acest parteneriat.
Sunt mândru cã România va fi bine
reprezentatã la acest eveniment
prestigios, cu invitaþi la cel mai înalt
nivel ºi cã pot oferi asigurãri cã
þara mea are o voce puternicã în
strategia care va modela relaþiile
economice ale Uniunii Europene cu
China”, a declarat eurodeputatul
social-democrat.

În 2013, cifra de afaceri netã a
Heineken România a fost de 1.120
milioane RON, în scãdere cu 5%
comparativ cu 2012. Rezultate po-
zitive  au înregistrat mãrcile Bucegi
ºi Neumarkt, care au avut creºteri
în cota de piaþã în volum ºi valoare.
Compania ºi-a menþinut poziþia de
lider pe piaþã, crescându-ºi uºor cota
de piaþã în valoare. “2013 a fost un
an dificil, în care vremea nefavora-
bilã, nivelul scãzut de încredere al
consumatorilor ºi majorarea acci-
zei au dus la o scãdere a pieþei de
bere în România. În ciuda acestor
condiþii economice dificile, ne-am
menþinut poziþia de lideri pe piaþã cu
ajutorul portofoliului puternic, a in-
vestiþiilor în mãrci ºi a inovaþiilor.
Cota noastrã de piaþã în valoare a
crescut, dovedind faptul cã strate-

Heineken România: Cifra de afaceri
netã a companiei scade cu 5%

gia noastrã pe termen lung conti-
nuã sã dea rezultate bune”,  a pre-
cizat Onno Rombouts, Managing
Director Heineken România.

Preºedintele PPE, Joseph Daul, a
declarat duminicã, la Bucureºti, cã
ar dori în mod deosebit sã îl menþio-
neze pe Marian Jean Marinescu ca
fiind un profesionist dedicat ºi foar-

Joseph Daul, preºedintele PPE:

te eficient în cadrul grupului Popu-
larilor Europeni. „Dragã Marian, þin
sã îþi mulþumesc pentru remarcabila
ta activitate. Dupã cum ºtiþi, Marian
Marinescu a fost însãrcinat sã co-

ordoneze grupul de lucru dedi-
cat bugetului ºi politicilor struc-
turale. Îi apreciez rigoarea ºi mai
cu seamã simþul politic atunci
când a fost necesar sã susþinã
poziþia Parlamentului European
pentru a apãra un buget cu ade-
vãrat european, atunci când a
negociat Politica Agricolã Co-
munã, precum ºi în perioada ne-
gocierilor pentru politicile de co-
eziune. Aceste dosare sunt de-
osebit de importante atât pen-
tru România, cât ºi pentru în-
treaga Europã. Puteþi, deci, sã
fiþi mândri de munca depusã de
Marian”, a spus Joseph Daul.
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Faţă de ediţiile precedente, de această dată grupuri organizate de elevi şi cadre didactice
din mediul preuniversitar vor vizita facultăţile universităţii, conform unui program stabilit în
prealabil, de comun acord. Proiectul va fi susţinut de broşura “Ghidul Candidatului”, care
conţine prezentarea Universităţii din Craiova şi a ofertei educaţionale şi are drept obiectiv
informarea detaliată şi actualizată cu privire la facultăţile Universităţii din Craiova, a criteriilor
de admitere, dar şi un permanent dialog al echipei Centrului de Consiliere şi Orientare Profe-
sională cu elevii claselor terminale şi cu cadrele didactice.

Dacă prima ediţie Caravana Învăţământului Oltean s-a derulat în 35 de licee, în prezent,
Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională şi-a propus vizitarea a peste 120 de licee.
Campania de promovare va fi realizată în colaborare cu reprezentanţi ai facultăţilor şi membri
ai Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti, adresându-se liceelor din judeţele Olteniei.

Acest proiect se va continua cu evenimentul Zilele Porţilor Deschise, unde se va prezenta
oferta educaţională actualizată (cifra de şcolarizare pentru admiterea 2014-2015), eveniment
în cadrul căruia vor avea loc şi simulările “Student pentru o zi”.

ALINA DRĂGHICI

Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

A început „Caravana
Învăţământului Oltean”

Universitatea din Craiova
derulează, de ieri şi până la
sfârşitul lunii mai,  cea de-a
VIII-a ediţie a proiectului
„Caravana Învăţământului
Oltean”. Caravana este orga-
nizată de Prorectoratul Pro-
grame de Studii şi Asigura-
rea Calităţii, prin Centrul de
Consiliere şi Orientare Pro-
fesională,  având drept scop
prezentarea ofertei educaţio-
nale a Universităţii din Cra-
iova în licee din toate cele
cinci judeţe ale Olteniei.

Expoziţie pe tema migraţiei, organizată
de Şcoala “Gheorghe Ţiţeica”

Expoziţia a fost concepută în ca-
drul proiectului Comenius multila-
teral “Young migrants-at home
abroad”, cu finanţare de 24.000
euro, realizat în parteneriat cu Ger-
mania (coordonatorul proiectului),
Lituania, Turcia, Polonia, Portuga-
lia. Lucrările ce vor fi expuse re-
prezintă rodul muncii tuturor par-
tenerilor din acest proiect. «Şcoala
noastră mai este implicată şi în pro-
iectul Comenius bilateral “All the

world’s a stage”, cu
o finanţare de 15.000
de euro, desfăşurat în
parteneriat cu o unitate
şcolară din Varna-Bul-
garia. Trebuie precizat
şi proiectul desfăşurat
pe Asociaţia “Gheorghe
Ţiţeica” – Grundtvig
Second Chance, cu o
finanţare de 15.000
euro, în care avem ca
parteneri Spania (coor-

donatorul proiectului), Turcia, Leto-
nia, Polonia, Italia. Un alt proiect Co-
menius Regio – “Let’s remove the
most devastating threat, psycho-
logical violence, out of our socie-
ty” îl desfăşurăm împreună cu par-
tenerii din Turcia, precum şi cu cei
din România, printre care şi Casa Cor-
pului Didactic Dolj», a precizat Ca-
melia Buzatu, directorul Şcolii Gim-
naziale “Gheorghe Ţiţeica”.

ALINA DRĂGHICI

Centrul Universitar Craiova a
fost reprezentat la Salonul de In-
ventică de prof. univ. dr. ing. Da-
niela Tarniţă şi conf. univ. dr. Dan
Tarniţă,  care au prezentat patru
invenţii rezultate în urma cercetă-
rilor echipei interdisciplinare for-
mată din  specialişti de la Universi-
tatea din Craiova şi Universitatea
de Medicină şi Farmacie din Cra-
iova, cu expertiză în biomecanică,
bioinginerie medicală, ortopedie,
mecatronică, materiale avansate,
proiectare as istată de calculator.
Diplomele de excelenţa Proinvent
şi medaliile de aur au fost câştiga-
te de echipa craioveană în urma
prezentării invenţiilor tijă ortopedi-
că centromedulară modular-adap-
tivă utilizată la tratarea fracturilor
diafizare ale oaselor lungi şi prote-
zei de cot tip cuplă sferică.

De asemenea, alte două diplome
de excelenţă au fost obţinute în urma

Centrul Universitar Craiova,
premiat la Salonul PROINVENT

Centrul Universitar Craiova a obţinut pa-
tru m edalii de excelenţă, două medalii de aur,
precum  şi Prem iul I acordat de Universitatea
Politehnică Bucureşti, în urm a participării,

în perioada 18-21 m artie 2014,  la ediţia a XII-a
a Salonului Internaţional al Cercetării,  Ino-
vării şi Inventicii,  PROINVENT,  care s-a des-
făşurat la Cluj-Napoca.

prezentării unui dispozitiv utilizat pen-
tru ortezarea articulaţiei genunchiu-
lui uman  afectat  de gonartroză şi a

unei reţele modular adaptivă bazată
pe materiale inteligente. Premiul I al
Universităţii Politehnice Bucureşti a
fost obţinut prin invenţia proteză de
cot tip cuplă sferică.

Ediţia a XII-a a Proinvent a reu-
nit peste 400 de invenţii şi a avut
ca tematică – materiale, procese şi
produse inovative din domenii pre-
cum energie, mediu, sănătate, agri-
cultură, resurse, etc. Organizato-
rul acestei ediţii a fost Universita-
tea Tehnică din Cluj-Napoca, sub
egida  Ministerului Educaţiei, Cer-
cetării,  Tineretului şi Sportului,
Autoritatea Naţională pentru Cer-
cetare Ştiinţifică, în parteneriat cu
Academia de Ştiinţe Tehnice din
România-Filiala Cluj, Agenţia de
Proprietate Intelectuală a Republi-
cii Moldova, Forumul Inventatori-
lor Români, Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci.

 ALINA DRĂGHICI

Holul central al Inspectoratului Şcolar Judeţe an (ISJ) Dolj
găzduieşte astăzi, de la ora 15.00, vernisajul unei expoziţii de
postere  pe  tema migraţiei, organizată de Şcoala Gimnazială
“Gheorghe Ţiţe ica” din Craiova.

Traseul parcurs de Matei Ioa-
chimescu în ceea ce priveşte stu-
diile muzicale a început la Bucu-
reşti şi s-a desăvârşit la Viena. Ab-
solvent al prestigioasei Universităţi
vieneze de Muzică, a fost distins
cu titlul de „Magister Artium”. Este
membru al Fundaţiei „Yehudi Me-
nuhin” ş i laureat al mai multor
competiţii internaţionale. Activita-
tea sa concertistică foarte intensă
include apariţii solistice alături de
importante orchestre din Europa,
sub bagheta unor dirijori renumi-
ţi. Ca interpret de muzică de ca-
meră, susţine frecvent recitaluri în

Recital de flaut şi pian în cadrul turneului naţional „Playlist”

În program:
Johann Sebastian Bach: Sonata în Mi bemol major
Enrique Granados: Dans spaniol nr. 5
Maurice Ravel: Piesă în formă de habaneră
Cecile Louise Stephanie Chaminade: Concertino
Claude Debussy: Preludiu la după-amiaza unui faun (transcripţie pentru

    flaut şi pian)
Benjamin Godard: Suita, op. 116 (Allegretto, Idilă, Vals)
Piotr Ilici Ceaikovski: Aria lui Lenski din opera „Evgheni Oneghin”
Georges Bizet - Francois Borne: Fantaisie brillante pentru flaut şi

    pian (Fantezia „Carmen”)

Matei Ioachimescu, unul dintre cei mai apre-
ciaţi flautişti ai generaţiei sale, şi Horia Maxim,
de asemenea considerat a fi unul dintre cei mai
buni pianişti de astăzi, susţin astă-seară, la Cra-
iova, un recital în cadrul turneului naţional
„Playlist”. Evenimentul are loc pe scena Filar-
monicii „Oltenia”, începând cu ora 19.00, în ca-
drul stagiunii de muzică de cameră.

Lucrările alese în program acoperă o paletă sti-
listică largă, ce pune în valoare atât versatilitatea
interpreţilor, cât şi noul concept de muzici „subti-

trate”. Toate piesele alese sunt accesibile, descrip-
tive şi oferă posibilităţi multiple de a crea poveşti
în jurul lor. Un bilet costă 10 lei, cu reducere la
jumătate pentru elevi, studenţi şi pensionari.

„Playlist” – Un turneu cu subtitrare se desfăşoară
în perioada 11 martie – 2 aprilie a.c. şi a vizat până
acum oraşele Oradea, Cluj-Napoca, Bistriţa, Timi-
şoara, Suceava, Ploieşti, ca şi Viena (Austria), unde
a avut loc la Institutul Cultural Român. Mâine, 2
aprilie, muzicienii Matei Ioachimescu şi Horia Ma-
xim vor concerta la Ateneul Român din capitală.

toată lumea. Desfăşoară, de ase-
menea, o importantă carieră peda-
gogică, reflectată de cursuri de
măiestrie susţinute în România şi
Austria. Matei Ioachimescu deţine
un flaut din aur de 9k semnat de
faimosul producător de instrumen-
te „Muramatsu”.

Horia Maxim abordează un re-
pertoriu vast atât ca solist concer-
tist – colaborator al majorităţii or-
chestrelor simfonice din România,
cât şi ipostaza de membru în dife-
rite ansambluri camerale. Măiestria
sa interpretativă a fost apreciată în
recitalurile şi concertele susţinute

în importante săli din Germania,
Austria, Italia, Spania, Argentina şi
Japonia.  Laureat al multor
concursuri naţionale şi internaţio-
nale, a realizat numeroase înregis-
trări pentru radio şi televiziune, in-
terpretând, printre altele, un număr
semnificativ de lucrări în primă au-
diţie. În paralel cu activitatea so-
listică, este profesor titular la Uni-
versitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, în această calitate fiind
invitat în dese ocazii în juriile unor
importante concursuri naţionale şi
internaţionale de profil.

MAGDA BRATU
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Prima vizitã a lui Medvedev
în Crimeea

Premierul rus, Dmitri Medve-
dev, s-a deplasat ieri în Crimeea, la
Simferopol, însoþit de o delegaþie
de membri ai guvernului, între care
vicepremierul Igor ªuvalov. Este
prima vizitã a unui înalt oficial rus
dupã reataºarea acestei peninsule
din sudul Ucrainei la Rusia. Dupã
vizitarea unui spital ºi a unui liceu,
delegaþia de miniºtri ruºi a partici-
pat la o reuniune consacratã „dez-
voltãrii socio-economice a Crime-
ei ºi a oraºului Sevastopol”, alãturi
de preºedintele adunãrii locale, Vo-
lodymyr Konstantinov, ºi premie-
rul Republicii Crimeea, Serghei
Aksionov. Au fost discutate soluþii
privind reglarea problemelor legate
de aprovizionarea cu energie ºi apã
potabilã a peninsulei, dependentã de
livrãrile din Ucraina. Existã per-
spectiva ca peninsula crimeea sã
fie transformatã în „zonã econo-
micã specialã”, cu exceptãri de taxe
pentru atragerea investiþiilor. Med-
vedev s-a deplasat ºi la Sevasto-
pol, unde se aflã flota rusã la Ma-
rea Neagrã, a menþionat agenþia Ria
Novosti. Ministrul Apãrãrii, Serghei
ªoigu, s-a aflat în peninsulã încã
de sãptãmâna trecutã, pentru in-
spectarea trupelor ºi a instalaþiilor
militare. Cu aceastã ocazie, Med-
vedev a anunþat crearea Ministeru-
lui pentru Crimeea. Într-o reuniu-
ne extraordinarã a guvernului, des-
fãºuratã la Simferopol, cu partici-
parea a mai bine de jumãtate dintre
miniºtri ºi dedicatã problemelor
social-economice ale peninsulei,
premierul l-a numit pe Oleg Save-
liev titular al noului portofoliu. Pri-
mul obiectiv al noului minister este
acela de a coordona activitatea di-
feritelor organisme federale ale
Rusiei pentru a se adapta cadrul
juridic, economic, financiar la le-
gislaþia rusã. În acelaºi timp, Oleg
Saveliev ºi vicepremierul Dmitri
Kozak vor lucra la redactarea unui
program integral federal pentru
dezvoltarea celor douã noi entitãþi
ale Federaþiei Ruse, Crimeea ºi
portul Sevastopol.

Preºedintele Vladimir Putin n-a
inspectat Crimeea dupã realipirea
la Rusia.

Fostul preºedinte pakistanez
Pervez Musharraf, acuzat
de înaltã trãdare

Un tribunal special din Islama-
bad l-a inculpat oficial, ieri, pe
fostul preºedinte pakistanez Per-
vez Musharraf de înaltã trãdare,
pentru decizia sa de a impune sta-
rea de urgenþã ºi de a suspenda
ordinea constituþionalã în 2007,
acuzaþie care poate atrage dupã
sine pedeapsa cu moartea, a in-
format presa pakistanezã, citatã
de EFE. Musharraf a pledat nevi-
novat ieri la cinci capete de acu-
zare de trãdare, ceea ce reprezintã
o premierã istoricã pentru un fost
comandant al unei puternice ar-
mate, relateazã Reuters ºi AFP.
„Aº vrea sã întreb unde este drep-
tate pentru mine în republica is-
lamicã Pakistan ..Am dat totul
acestei þãri, nu i-am luat nimic”,
a declarat preºedintele Musharraf.
„Prefer moartea, capitulãrii”, a
continuat acesta.

Dupã înfrângerea, altminteri sconta-
tã, a socialiºtilor francezi la alegerile mu-
nicipale, al cãror tur doi s-a desfãºurat
duminicã, preºedintele Francois Hollan-
de se vede presat sã remanieze guver-
nul. ªi asta cu câteva sãptãmâni înain-
tea celei de-a doua aniversãri a accede-
rii sale la Elysee ºi douã luni înaintea
alegerilor europarlamentare, care se
anunþã, de asemenea, periculoase pen-
tru majoritatea prezidenþialã. Pentru în-
locuirea lui Jean Marc Ayrault, la Ma-
tignon se vehiculeazã numele lui Marti-
ne Aubry, ex-prim-secretar al PS, pri-
marul oraºului Lille, Claude Bartolone,
preºedintele Adunãrii Naþionale, ºi chiar
al lui laurent Fabius, ºeful diplomaþiei
franceze. Se mai vorbeºte de ministrul
Michel Sapin, unul din puþinii oameni
cu experienþã din guvernul actual, ºi chiar de
ministrul Apãrãrii, Jean Yves Le Drian. Nelipsit
este ºi numele lui Manuel Valls, actualul ministru
de Interne, ambiþios, popular, ferm, autoritar ºi
determinat, bine plasat în opþiunea popularã. Po-
trivit unui sondaj BVA pentru „Le Parisien”/ „Au-

Franþa: Hollande, somat sã reacþionezeFranþa: Hollande, somat sã reacþionezeFranþa: Hollande, somat sã reacþionezeFranþa: Hollande, somat sã reacþionezeFranþa: Hollande, somat sã reacþioneze
dupã „Berezina” municipalãdupã „Berezina” municipalãdupã „Berezina” municipalãdupã „Berezina” municipalãdupã „Berezina” municipalã

jord’hui en France”, aproape 2/3 (74%) dintre
francezi nu mai doresc ca Jean Marc Ayrault sã
rãmânã premier. Socialiºtii nu au pierdut doar
155 de oraºe cu o populaþie de peste 9.000 de
locuitori, ci ºi 68 de oraºe cu populaþie de peste
30.000 de locuitori. Au rezistat la Paris, Lille,

Strasbourg ºi Lyon, în schimb comu-
nitãþile urbane din Lille, Lyon, Bordeaux,
Nantes ºi Marsilia sunt ca ºi pierdute,
din cauza numãrului redus de consi-
lieri. UMP-ul lui Jean Francois Cope a
triumfat ºi duminicã seara, în timp ce
Marine Le Pen a salutat „noua etapã”
în istoria Frontului Naþional, care a
câºtigat 11 primari. Pentru socialiºti,
alegerile municipale au fost un adevã-
rat seism ºi partidul lor va cunoaºte o
hemoragie de aleºi ºi funcþionari, într-
un moment în care impopularitatea a
atins un punct ridicat. Toatã lumea este
supãratã ºi vorbeºte de o înfrângere is-
toricã, dar rãmâne de vãzut care vor fi
soluþiile. Oricum, socialiºtii au conser-
vat Parisul, prin Anne Hidalgo (54 de
ani), prima femeie primar a marelui oraº

european, însã fãrã ºanse mari de a guverna vii-
toarea zonã metropolitanã ºi de a avea un consi-
liu majoritar. Aceasta a învins-o pe Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, apropiatã a lui Nicolas Sarkozy.
Absenteismul în turul II a fost de 38,5%, potri-
vit Ipsos-Steria.

Compania aerianã germanã
Lufthansa a anunþat ieri anula-
rea a 3.800 de zboruri începând
de miercuri ºi pânã vineri, din
cauza unei greve a piloþilor în
aceste trei zile, pe fondul unor
negocieri salariale. „Din cauza
grevei anunþate de cãtre Sindi-
catul piloþilor Cockpit la Luf-
thansa, Lufthansa Cargo ºi Ger-
manwings, aproximativ 3.800
de zboruri vor fi anulate mier-
curi, joi ºi vineri”, a precizat
Lufthansa într-un comunicat.
În total, 425.000 de pasageri
sunt vizaþi de aceste anulãri, a

Lufthansa anuleazã 3.800 de zboruri miercuri, joi
ºi vineri, din cauza unei greve a piloþilor

precizat compania, adãugând cã
doar 500 de zboruri de scurt ºi
lung curier rãmân programate
în aceastã perioadã. Piloþii din
cadrul filialelor sale Swiss,
Austrian Airlines, Eurowings
Lufthansa CityLine ºi Air Do-
lomiti, dar ºi cei din cadrul
Brussels Airlines, din care deþi-
ne 45%, nu sunt vizaþi de gre-
vã, iar Lufthansa preconizeazã
cã va util iza cele mai mari
avioane „acolo unde este posi-
bil”, pentru a transporta mai
mulþi pasageri atât cãtre Ger-
mania, cât ºi  în afara þãrii .

Cockpit, care revendicã 9.000
de membri la nivelul tuturor
companiilor, a îndemnat piloþii
sã înceteze lucrul începând de
miercuri, la ora localã 0.00 (joi,

1.00, ora României), ºi pânã
vineri, la ora localã 23.59 (0.59,
ora României), cerând creºteri
salariale ºi îmbunãtãþirea con-
diþiilor la sfârºitul carierei.

Rusia ºi-a redus de patru ori trupele concentrateRusia ºi-a redus de patru ori trupele concentrateRusia ºi-a redus de patru ori trupele concentrateRusia ºi-a redus de patru ori trupele concentrateRusia ºi-a redus de patru ori trupele concentrate
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Rusia îºi „retrage progesiv” tru-
pele mobilizate la frontiera cu Ucrai-
na, a anunþat ieri un purtãtor de cu-
vânt al Ministerului ucrainean al Apã-
rãrii, care se temea de o invazie a
þãrii dupã pierderea Crimeei. „For-
þele ruse se retrag progresiv de la
frontierã”, a declarat purtãtorul de
cuvânt Oleksei Dmitraºkivski. „Pro-
babil are legãturã cu nevoia de a asi-
gura o înlocuire. Cealaltã ipotezã este
cã ar avea legãturã cu negocierile
dintre Rusia ºi Statele Unite” de du-
minicã seara, de la Paris. Ieri dimi-

neaþã, 31 martie 2014, numãrul mi-
litarilor ruºi, în comparaþie cu datele
de la sfârºitul sãptãmânii trecute, s-
au redus de cel puþin patru ori ºi con-
tinuã sã scadã, a scris, la rândul sãu,
publicaþia ucraineanã „Glavred”. Joi,
preºedintele Consiliului de securita-
te naþionalã ucrainean, Andrei Parubi,
a afirmat cã Moscova a comasat
100.000 de militari de-a lungul fron-
tierei cu Ucraina. Statele Unite au -
vorbit de prezenþa a 20.000 de mili-
tari ºi fac din retragerea forþelor o
condiþie prealabilã la orice ieºire din

crizã, aºa cum a reiterat, duminicã,
la Paris, secretarul de stat american,
John Kerry, dupã o întrevedere cu
omologul sãu rus, Serghei Lavrov.
Rusia a negat cã a comasat trupe la
frontierã, explicând cã recentele in-
specþii internaþionale nu au decelat nici
o activitate militarã neobiºnuitã ºi acu-
zând occidentalii de rea credinþã. 

ªefii diplomaþiei americane, John
Kerry, ºi ruse, Serghei Lavrov, s-
au oprit asupra „poziþiilor lor diver-
gente” cu privire la Ucraina, dupã
mai mult de patru ore de negocieri
„intense” la Paris, dar ºi-au afirmat
dorinþa de a ajunge la o rezolvare
diplomaticã a crizei ucrainene. Cei
doi oficiali, care se cunosc ºi se apre-
ciazã de multã vreme, în pofida prã-
pastiei care îi separã, s-au reunit în
cursul serii de duminicã la reºedin-
þa ambasadorului rus, situatã într-
un cartier luxos din Paris. Ei au dis-
cutat timp de mai multe ore, dupã
care au luat cina. „Am exprimat po-

ziþii divergente cu privire la moti-
vele crizei ucrainene”, a declarat
Lavrov, dupã negocieri. Acesta a
insistat încã o datã asupra unei so-
luþii „federale” în Ucraina. „Suntem
convinºi cã federalismul este o
componentã foarte importantã a re-
formelor” constituþionale pe care
trebuie sã le facã Ucraina, a afir-
mat Lavrov. O structurã federalã
„ar proteja drepturile celor care trã-
iesc în Ucraina ºi în principal ale
populaþiei ruse” din regiunile ruso-
fone din est, a explicat el într-un
interviu difuzat duminicã de televi-
ziunea rusã. „Nici o decizie în pri-
vinþa Ucrainei fãrã Ucraina”, a re-
plicat Kerry în cadrul unei confe-
rinþe de presã separate. „Nu vom
accepta un proces în care Guver-
nul legitim al Ucrainei sã nu fie la
masa (negocierilor)”, a completat
el, reiterând apelul Washingtonului
de retragere a forþelor ruse coma-
sate la frontierele Ucrainei.
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Anunþul tãu!
NOTIFICARE. Lichidator judiciar
Popa & Asociaþii Insolvenþã IPURL,
notificã toate pãrþile interesate des-
chiderea procedurii simplificate de
insolvenþã  impotriva debitorului SC
DELDOR SRL prin incheierea din
data de 6.03.2014 pronuntata de Tri-
bunalul Dolj, secþia A II-A Civilã, în
dosarul nr. 1348/63/2014. Creditorii
pot depune cerere de admitere a
creanþei în condiþiile urmãtoare: -
2.04.2014 termen limitã pentru depu-
nerea cererilor de creanþe; - 8.05.2014
termen pentru verificarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunicarea
tabelului preliminar al creanþelor -
22.05.2014 termen pentru soluþiona-
rea contestaþiilor, întocmirea ºi afi-
ºarea tabelului definitiv al creanþe-
lor. - 12.05.2014 ora 16:00 adunarea
creditorilor la sediul lichidatorului
judiciar Craiova, str. Popa Sapcã, bl.
Popa Sapcã, sc. B3, ap. 45, jud. Dolj
avand pe ordinea de zi: prezentarea
situatiei debitorului, desemnarea Co-
mitetului Creditorilor si a eventualu-
lui Presedinte al Comitetului, confir-
marea numirii lichidatorului judiciar
Popa&Asociaþii Insolvenþa IPURL ºi
aprobarea remuneratiei lichidatoru-
lui judiciar.
Unitatea de Asistenþã Medico-Socia-
lã Pleniþa scoate la concurs pe data
de 6 mai 2014 urmãtoarele posturi:
un post contabil cu studii superioa-
re minim 5 ani vechime; un post de
asistent medical generalist (PL), un
post de asistent medical generalist
debutant (PL) ; 2 posturi de infirmie-
rã. Relaþii suplimentare la sediul uni-
tãþii la serviciul resurse Umane. Te-
lefon: 0251/368.353.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la lici-
taþie publicã cu strigare suprafaþa de
15 mp destinatã comerþului în incinta
Sãlii Polivalente. Licitaþia va avea loc
în data de 17.04.2014 ora 14.00. Relaþii
suplimentare la telefon: 0251/411.214.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA oraºului Bechet, jude-
þul Dolj, str. A. I. Cuza, nr. 100, cod
fiscal: 4941390, tel.: 0251.336.826,
scoate la licitaþie, în vederea con-
cesionãrii, suprafaþa de 59.97
m.p., situatã pe strada A. I. Cuza,
nr. 35 (dispensarul uman) din do-
meniul public al localitãþii, în data
de 17.04.2014, ora 11.00. Caietul de
sarcini poate fi achiziþionat de la
Primãria oraºului Bechet, costul
unui exemplar fiind 100 Lei ce
poate fi achitat cu numerar la ca-
sieria primãriei. Ofertele vor fi
depuse pânã la data de 16.04.2014,
ora 16.00, la sediul Primãriei Be-
chet, judeþul Dolj, str. A. I. Cuza,
nr. 100. ªedinþa publicã de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data
de 17.04.2014, ora 11.00, la sediul
Primãriei oraºului Bechet, str. A.
I. Cuza, nr. 100. Ofertele se redac-
teazã în limba românã ºi se trans-
mit în douã plicuri sigilate, unul
exterior ºi unul interior, care se
înregistreazã în ordinea primirii
lor. Pe plicul exterior se va indica
obiectul concesiunii pentru care
este depusã oferta. Plicul exterior
va trebui sã conþinã: a) O fiºã cu
informaþii privind ofertantul ºi o
declaraþie de participare, semna-
tã de ofertant, fãrã îngroºãri, ºter-
sãturi sau modificãri; b) Acte do-
veditoare privind calitãþile ºi ca-
pacitãþile ofertanþilor; c) Acte do-
veditoare privind intrarea în pose-
sia caietului de sarcini. Pe plicul
interior, care conþine oferta pro-
priu-zisã, se înscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum ºi
domiciliul sau sediul social al
acestuia, dupã caz. ªedinþa publi-
cã de deschidere a ofertelor va
avea loc în data de 17.04.2014, ora
11.00, la sediul Primãriei oraºului
Bechet, str. A. I. Cuza, nr. 100. Pri-
mar Ionele Gheorghe.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin  Centrul
Multifuncþional Craiova scoate la lici-
taþie publicã deschisã în vederea în-
chirierii spaþiilor disponibile (spaþii de-
pozitare subsol, expoziþional  perma-
nent Parter ºi Etaj 1; spaþii birouri -
etaj 2). Documentaþia necesarã se
procurã de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului 26, etaj. 2, ca-
mera 211. Data limitã pentru depune-
rea ofertelor este în fiecare joi a sãp-
tãmânii pânã la orele 11.00. Licitaþia
va avea loc la Centrul Multifuncþional
Craiova str. Târgului nr. 26, sãptamâ-
nal – joia orele 12.00. Relatii suplimen-
tare la tel: 0765577711; 0746460062.
CAZACU NICOLAE anunþã depune-
rea documentaþiei pentru obþinerea
acordului de mediu pentru proiectul
,,SCHIMBARE DESTINAÞIE LA IMO-
BILUL EXISTENT P+2+M din BIROURI
ÎN SPAÞII MEDICALE. Documentaþia
poate fi consultatã la ARPM Craiova
str. Petru Rareº nr. 1 Craiova.
SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA,
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj,  PLAN URBANISTIC ZONAL
,,STAÞIE DE EPURARE RASTUL
NOU”, in comuna Rast, T22, P82, - nu
se supune evaluãrii de mediu ºi nu se
supune procedurii de evaluare adec-
vatã urmând a fi supus procedurii de
adoptare fãrã aviz de mediu. Documen-
taþia precum ºi motivele care au stat la
baza luãrii deciziei etapei de încadrare
pot fi consultate în zilele de luni-joi în-
tre orele 830 -1600 ºi vineri între orele 800-
1300 la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr. 1,
Craiova ºi pe site-ul APM Dolj http://
apmdj.anpm.ro, sediul SC COMPANIA
DE APA OLTENIA SA cu sediul in Cra-
iova, str. Brestei, nr. 133, Primaria co-
munei Rast. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj 
(tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–
mail: office@apmdj.anpm.ro), în ter-
men de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.
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 ANIVERSÃRI
Nelu ºi Tita Abra-
ham ureazã dom-
nului profesor
doctor Corneliu
Sabetay cu ocazia
zilei de naºtere
“La Mulþi Ani”, mul-
tã sãnãtate, bucu-
rii ºi împliniri alãturi
de cei dragi.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Femeie serioasã 59
ani fac menaj pentru
familii serioase, nu-
mai în Craiova. Tele-
fon: 0762/047.095.

Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la do-
miciliul clientului, asi-
gur garanþie. Tele-
fon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând gar-
sonierã în Bucu-
reºti, b-dul Timiºoa-
ra, sector 6, parter
stradal cu mobilã
sau schimb cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere, bloc PA-
TRIA, etaj. III. Tele-
fon: 0761/387.316.
Apartament 2 came-
re, zonã centralã km
0 (sau închiriez). Te-
lefon: 0741/784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon: 0770/174.116.

Vând apartament 2
camere, în fostã
casã naþionalizatã,
zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la
proprietar. Eventual,
schimb cu aparta-
ment în bloc. Tele-
fon: 0727/816.959.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând apar-
tament 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
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0758/347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 came-
re decomandate etaj
1 sau 2 plus 1500
Euro. Telefon: 0351/
409.381.

CASE
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.

Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km
de Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Nego-
eºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, Craio-
viþa Nouã zona Triaj,
fãrã acte, 1000 Euro
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
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 Direcþia Silvicã Dolj, cu sediul în

Craiova, str. Iancu Jianu nr. 19, anun-
þã pe deþinãtorii de familii de albine ºi
crescãtorii de viermi de mãtase cã în
perioada 7.04 -10.05.2014 se execu-
tã combateri avio la pãduri în raza
ocoalelor silvice Amaradia,Calafat,
Craiova, Filiaºi, Periºor ºi Segarcea
pe suprafaþa de 11213 ha cu produsul
Dimilin SC 48 la pãdurile de stejari.

Anunþãm pe aceasta cale pe deþinã-
torii menþionaþi mai sus pentru a-ºi lua
mãsuri de evacuare ºi protecþie a ma-
terialului biologic din raza ocoalelor
respective.

Relaþii suplimentare la telefonul
0251 421363 , Compartiment Protec-
þia ºi Paza Pãdurilor de la Direcþia Sil-
vicã Dolj  sau la ocoalele respective.

Staþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseaua

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

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

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

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

Primãria comunei Scaeºti,
judeþul Dolj, organizeazã

concurs de recrutare
privind ocuparea funcþiei
publice de execuþie de:
INSPECTOR- contabil,

clasa 1, grad profesional
superior, care va avea loc

pe data de 28.04.2014, ora
10.00 proba scrisã ºi pe

data de 30.04.2014,
ora 10.00 interviul.

Relaþii la telefon / fax:
0251 / 447.007

sau 0764 / 071.976.

Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp
teren, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.

Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Tele-
fon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru
fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intravi-
lan, cu cadastru, stra-
da Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni.
Str. Scurtu Gheor-
ghe. Telefon:0251/
457.204.

Teren 1000 mp loc
de casã, Secui –
Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
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
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament
2 camere deco-
mandate (50 mp),
str. General Ma-
gheru, cu similar
Brazdã sau Corni-
þoiu. Telefon: 0251/
452.233.
Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Telefon:
0251/231.143.

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 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.
Vând autoturism
Dacia 1310, anul fa-
bricaþiei 1993. Tele-
fon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.
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NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mânzã belgia-
nã 8 luni. Telefon:
0741/975.279.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Tele-
fon: 0741/654.981.
Vând remercã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemen-
te calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle be-
ton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane imo-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimi-
le plus ºabloane
pentru BATISTE
toate mãrimile ma-
nuale. Telefon:
0723/ 684.511.

Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30
ºi 37 cm, 120 Ron,
aparate de radio
Selena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 24 giurgiuve-
le cu geam ºi 3 uºi.
Telefon: 0251/
452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Go-
rela ºi Sengana din
pepinierã sau ghi-
veci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghi-
veci. Telefon: 0733/
832.532.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând 4 jenþi cu an-
velope de iarnã (Mi-
chelin) pentru Re-
nault Megane 2. Te-
lefon: 0729/814.196.

Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã
polizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125
mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jan-
tã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.
Vând colþar sufrage-
rie modern mare bine
întreþinut. Preþ 600
lei negociabil. Tele-
fon: 0745/520.410;
0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cã-
rucior copii modern.
Telefon: 0724/
009.627.

Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþio-
nale, ceasuri de masã
ºi o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.

Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor co-
lor diagonalã 30 cm
- 100 lei, motor ma-
ºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine
din piele, maºinã de
cusut, galerii sculpta-
te, 9 ha pãdure -
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.

Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiune
50 lei, cuptor cu mi-
crounde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
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Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei, sta-
re bunã negociabil.
Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã
noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.

Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Tele-
fon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI
de beton pentru vie
(nefolosiþi). Telefon:
0784/791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, se-
midecomandat, Va-
lea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã
bãiat condiþii bloc
(centralã). Telefon:
0746/274.204.
Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/lunã.  Telefon:
0766/328.569.

Închiriez aparta-
ment decomandat
Sãrari, renovat,
apã potabilã con-
torizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane.
Telefon: 0761/
665.763.
Ofer spre închirie-
re casã 2 camere
+ toate utilitãþile pe
strada Brestei (lân-
gã Facultatea de
Sport). De preferat
familie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã (Bi-
gul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez sau vând
locaþie pentru culti-
varea cãpºunilor din
solarii suspendate.
Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez apartament
2 camere ultracen-
tral, ultralux, toate
dotãrile, internet,
AC. Telefon: 0762/
109.595.
Garsonierã mobila-
tã et. 1/5, Bucu-
reºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã seriozi-
tate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

Închiriez birou + de-
pozit stradal Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã
cu o fatã, vârsta
24, ani pentru
prietenie sau cã-
sãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Doresc sã cunosc
o doamnã vãduvã
drãguþã realizatã
cu sau fãrã obliga-
þii între 50- 52 ani,
pentru o relaþie
reciproc avanta-
joasã. Telefon:
OGCC/HCBICB.
Domn serios 52
ani cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie
eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
Caut o echipã de oa-
meni pentru a ame-
naja o grãdinã. Tele-
fon: 0727/ 884.205.
Întâlnirea de 50 ani,
promoþia 1964, Li-
ceul Teoretic Be-
chet, 31.05.2014,
ora 10.00, confirmaþi
participarea. Telefon:
0755/967.529.
Formãm grup peleri-
naj la mãnãstiri ºi schi-
turi cu trenul. Telefon:
0723/692.884; dna.
Tanþa sau dl. Costin,
0746/012.528.
Caut femeie fãrã
obligaþii pentru curã-
þenie 1 zi / sãptãmâ-
nã, la un bâtrân. Te-
lefon: 0766/304.708.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Impãrþim fructe-
le. Telefon: 0766/
304.708.

PIERDERI
DECLAR pierdute ºi
nule urmãtoarele ce-
reri de asigurare cu
seriile: 714312312,
7 1 4 3 1 2 3 1 3 ,
7 1 4 3 1 2 3 1 4 ,
7 1 4 3 1 2 3 1 5 ,
7 1 4 3 1 2 3 1 6 ,
714312317, aparþi-
nând AXA Asigurãri.
CONDOLEANÞE
Familiile subloco-
tenent Hristea Mir-
cea ºi colonel
Deca ªtefan sunt
consternaþi la afla-
rea veºtii cã soþia
col. Dr. Chiriþã Ilie
cea care a fost
PUªA CHIRIÞÃ,
soþie ºi mamã de-
votatã familiei a de-
cedat. Transmitem
sincere condolean-
þe. Dumnezeu sã o
odihneascã în liniº-
te ºi pace! Înmor-
mântarea a avut loc
la Târgu Jiu.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BUNDESLIGA – ETAPA A 28-A

Vineri: Schalke – Hertha 2-0 (Obasi 16, Hunte-
laar 46).

Sâmbãtã: Bayern – Hoffenheim 3-3 (Pizarro 31, 40,
Shaqiri 34 / Modeste 23, Salihovici 44, Firmino 75),
Leverkusen – Braunschweig 1-1 (Kiessling 53 pen. /
Reichel 47), Stuttgart – Dortmund 2-3 (Gentner 9,
Harnik 19 / Reus 30, 68 pen., 83; La gazde, Alexan-
dru Maxim a jucat începând cu minutul 70), Wol-
fsburg – Frankfurt 2-1 (Olici 69, Naldo 89 / Aigner
11), Mainz – Augsburg 3-0 (Bungert 23, Hitz 38 aut.,
Geis 83), Freiburg – Nurnberg 3-2 (Krmas 23, Meh-
medi 53 pen., Klaus 65 / Pogatetz 6, Drmic 45 pen.).

Duminicã: M’gladbach – Hamburg 3-1 (Daems 37,
Raffael 75, A. Dominguez 78 / Zoua 28), Hannover –
Werder 1-2 (Huszti 43 / Di Santo 57, Prodl 90).

1. Bayern 78 10. Hertha 36
2. Dortmund 55 11. Frankfurt 32
3. Schalke 54 12. Werder 32
4. Leverkusen 48 13. Hannover 29
5. Wolfsburg 47 14. Freiburg 29
6. M’gladbach 45 15. Nurnberg 26
7. Mainz 44 16. Stuttgart 24
8. Augsburg 39 17. Hamburg 24
9. Hoffenheim 36 18. Braunschw. 22

LIGUE 1 – ETAPA A 31-A

Vineri: Nice – Paris SG 0-1 (Kolodziejczak 52 aut.).
Sâmbãtã: Sochaux – Marseille 1-1 (Sunzu 25 /

N’Koulou 90), Ajaccio – Toulouse 2-2 (Faty 4, Mos-
tefa 34 / Sylla 37, Chantome 60), Evian TG – Mona-
co 1-0 (Mongongu 84 pen.), Montpellier – Valen-
ciennes 0-0, Nantes – Bordeaux 0-0 (La gazde, Bã-
nel Nicoliþã a jucat pânã în minutul 70), Reims –
Lorient 1-1 (Fortes 49 / Aboubakar 45+2 pen.).

Duminicã: Rennes – Bastia 3-0 (Alessandrini 16,
Toivonen 28, Makoun 59), Lille – Guingamp 1-0 (Ka-
lou 90+2), Lyon – St. Etienne 1-2 (Lacazette 39 /
Erdinc 28, Gradel 74).

1. Paris SG 76 11. Nice 38
2. Monaco 63 12. Rennes 37
3. Lille 57 13. Lorient 37
4. St. Etienne 54 14. Nantes 37
5. Lyon 48 15. Montpellier 35
6. Marseille 45 16. Guingamp 35
7. Reims 44 17. Evian TG 34
8. Toulouse 44 18. Valencien. 29
9. Bordeaux 43 19. Sochaux 26
10. Bastia 40 20. Ajaccio 19

SERIE A – ETAPA A 31-A

Sâmbãtã: Bologna – Atalanta 0-2 (De Luca 22,
Estigarribia 26; La oaspeþi, Constantin Nica a
bifat toate minutele), Milan – Chievo 3-0 (Balo-
telli 4, Kaka 27, 54; Adrian Stoian a fost rezervã
la vizitatori).

Duminicã: Sassuolo – Roma 0-2 (Destro 16, Bas-
tos 90+6; Bogdan Lobonþ a fost rezervã la capito-
lini), Torino – Cagliari 2-1 (El Kaddouri 45, Cerci
71 / Nene 77), Sampdoria – Fiorentina 0-0, Verona –
Genoa 3-0 (Donadel 35, Toni 88, 90+3), Lazio – Par-
ma 3-2 (Lulici 15, Klose 67, Candreva 90+3 / Bia-
biany 26, Ciani 81 aut.; La învingãtori, ªtefan Radu
a bifat toate minutele), Napoli – Juventus 2-0 (Cal-
lejon 37, Mertens 81).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Udinese – Cata-
nia, Livorno – Inter.

1. Juventus 81 11. Milan 42
2. Roma* 70 12. Sampdoria 41
3. Napoli 64 13. Genoa 39
4. Fiorentina 52 14. Udinese* 35
5. Inter* 48 15. Cagliari 32
6. Parma* 47 16. Chievo 27
7. Atalanta 46 17. Bologna 26
8. Lazio 45 18. Livorno* 24
9. Verona 43 19. Sassuolo 21
10. Torino 42 20. Catania* 20

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 32-A

Sâmbãtã: Man. United – Aston V. 4-1 (Rooney 20,
45 pen., Mata 57, J. Hernandez 90+1 / Westwood 13),
Crystal P. – Chelsea 1-0 (Terry 52 aut.), Southampton
– Newcastle 4-0 (J. Rodriguez 45+1, 89, Lambert 49,
Lallana 70), Stoke – Hull 1-0 (Odemwingie 62), Swan-
sea – Norwich 3-0 (De Guzman 30, 38, Routledge
75), West Brom – Cardiff 3-3 (Amalfitano 2, Dorrans
9, Bifouma 90+4 / Mutch 30, Caulker 73, Dehli 90+5),
Arsenal – Man. City 1-1 (Flamini 53 / D. Silva 18).

Duminicã: Fulham – Everton 1-3 (Dejagah 71 /
Stockdale 51 aut., Mirallas 79, Naismith 87), Liver-
pool – Tottenham 4-0 (Kaboul 2 aut., L. Suarez 25,
Coutinho 55, Henderson 75; Vlad Chiricheº nu s-a
aflat în lotul formaþiei oaspete).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Sunderland –
West Ham.

1. Liverpool 71 11. West Ham* 34
2. Chelsea 69 12. Aston V.* 34
3. Man City** 67 13. Swansea 33
4. Arsenal 64 14. Hull 33
5. Everton* 60 15. Norwich 32
6. Tottenham 56 16. Crystal P.* 31
7. Man. Utd 54 17. West B.* 29
8. Southampton 48 18. Cardiff 26
9. Newcastle 46 19. Sunderl.*** 25
10. Stoke 40 20. Fulham 24
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin, ***

- trei jocuri mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC

Barcelona – Atletico Madrid.
DIGI SPORT 2
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I: Deva –

Odorheiu Secuiesc / 19:30 – HOCHEI – Cam-
pionatul Naþional, finala, meci 2: ASC Corona
Braºov – HSC Miercurea Ciuc / 21:45 – FOT-
BAL – Liga Campionilor: Manchester United –
Bayern Munchen.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC

Barcelona – Atletico Madrid.
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Man-

chester United – Bayern Munchen.
EUROSPORT
9:30 – CURLING (M) – Campionatul Mon-

dial, la Beijing, în China, faza grupelor: Rusia –
Suedia, Germania - Norvegia / 15:45 – CI-
CLISM – Cele trei zile de la De Panne.

EUROSPORT 2
9:00, 14:30 – SNOOKER – Openul Chinei,

la Beijing: etapa a 2-a / 21:45 – BASCHET (M)
– Eurocupa, semifinale, prima manºã: Valencia
Basket – Nijni Novgorod.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Man-

chester United – Bayern Munchen.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 31-A
Sâmbãtã: Espanyol – Barcelona 0-1

(Messi 77 pen.; Gabriel Torje a lipsit
din lotul gazdelor), Celta – Sevilla 1-0
(Nolito 87 pen.), Bilbao – Atl. Madrid
1-2 (Muniain 6 / D. Costa 22, Koke 55),
Real M. – Rayo 5-0 (Cr. Ronaldo 15,
Carvajal 55, Bale 68, 70, Morata 78;
Rãzvan Raþ a fost integralist la oaspeþi).

Duminicã: Valladolid – Almeria 1-0
(Manucho 6), Osasuna – Sociedad 1-1
(O. Riera 59 / Castro 8), Villarreal – El-
che 1-1 (J. Pereira 44 / D. Suarez 31
pen.; Cristian Sãpunaru a fost rezervã
la oaspeþi), Valencia – Getafe 1-3 (E.
Vargas 6 / Lafita 25, Marica 27, P. Leon
88; La vizitatori, formaþie pregãtitã de
Cosmin Contra, Ciprian Marica a fost
integralist).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Gra-
nada – Levante, Betis – Malaga.

1. Atl. Madrid 76 11. Celta 36
2. Barcelona 75 12. Granada* 34
3. Real M. 73 13. Rayo 33
4. Bilbao 56 14. Malaga* 32
5. Sociedad 50 15. Elche 32
6. Sevilla 50 16. Getafe 31
7. Villarreal 49 17. Valladolid 30
8. Espanyol 40 18. Almeria 30
9. Valencia 40 19. Osasuna 30
10. Levante* 37 20. Betis* 22

Dupã o remizã ºi douã înfrângeri,
Cosmin Contra a bifat cel dintâi succes
pe banca lui Getafe, scor 3-1, duminicã
seara, pe terenul Valenciei. Utilizat tot
jocul, Ciprian Marica a înscris unul
dintre golurile madrilenilor, gol cãzut în
minutul 27, la scorul de 1-1, trecându-
ºi astfel în cont a patra reuºitã stagio-
nalã. Anterior, gazdele deschiseserã
scorul prin Vargas (6), iar Lafita
egalase în minutul 25. Tabela a fost
închisã de Pedro Leon, în minutul 88.

15 etape trecuserã de când Getafe nu
mai bãtuse pe nimeni, perioadã în care
a adunat doar 5 puncte.

Succesul i-a permis echipei pregãtite
de Cosmin Contra sã pãrãseascã
locurile retrogradabile, sãltând de pe 18
pe 16. Runda viitoare, Getafe va juca
tot în deplasare, în fief-ul vecinei de
clasament la care este înregimentat ºi
Cristian Sãpunaru, Elche.

Cu Marica printre marcatori, Contra

a obþinut prima victorie alãturi de Getafe!

În aceastã searã (21:45) vor de-
buta sferturile de finalã ale Ligii
Campionilor, partidele zilei fiind
duelul spaniol dintre FC Barcelona
ºi Atletico Madrid, respectiv cel
englezo-german dintre Manchester
United ºi deþinãtoarea en-titre a tro-
feului, Bayern Munchen.

Atletico vine pe „Camp Nou” din
postura de liderã în Primera, statut
cofirmat, sâmbãtã, dupã o victorie
cu 2-1 pe terenul lui Bilbao, graþie
reuºitelor semnate de golgeterul
Diego Costa ºi Koke. De cealaltã
parte, Barcelona, principala urmã-
ritoare a madrilenilor, a repurtat în
week-end tot o victorie la limitã, 1-
0 în fief-ul concitadinei Espanyol,
un gol târziu al lui Messi (77), dintr-
un penalty, fãcând diferenþa.

Fiecare dintre combatante au câte
un absent de marcã! Catalanii pe
goalkeeper-ul Victor Valdes, acciden-
tat grav în urmã cu o sãptãmânã în
campionat, iar Atletico pe Raul Gar-
cia – suspendat.

Barcelona n-a mai pierdut,  pe
„Camp Nou”, în faþa rivalei din capi-
talã, tocmai din 2006. Atunci Fernan-
do Torres, actualmente la Chelsea –
o altã sfert-finalistã a acestei ediþii a
Ligii, reuºea o „dublã”, într-un meci
încheiat cu scorul de 3-1.

Cu trei rezultate de egalitate s-au
încheiat ultimele tot atâtea confrun-
tãri directe. Au fost un 1-1 ºi un 0-0
în starul sezonului, în Supercupa Spa-
niei, cuceritã de Barcelona datoritã
unui gol înscris în deplasare de Ney-
mar, ºi un nou 0-0, în campionat, în

Încep luptele din „sferturile” UCL!Încep luptele din „sferturile” UCL!Încep luptele din „sferturile” UCL!Încep luptele din „sferturile” UCL!Încep luptele din „sferturile” UCL!

Celelalte douã sferturi de finalã, Real Madrid – Borussia Dortmund ºi Paris SG – Chelsea, se vor disputa mâine searã.
Retururile sunt programate sãptãmâna viitoare, în 8 ºi 9 aprilie.

Pinto – D. Alves,
Mascherano, Pique, Alba –
Xavi, Busquets, Iniesta –
Pedro, Messi, Nemyar.
Antrenor: Gerardo „Tata”

Martino.

Manchester United – Bayern Munchen
Formaþii probabile

FC Barcelona – Atletico Madrid
Formaþii probabile

Courtois – Juanfran,
Miranda, Godin, Felipe Luis –
Mario Suarez, Gabi – A.
Turan, Koke, Sosa – D. Costa.
Antrenor: Diego Si-

meone.
Arbitru: Felix Brych (Germania).

De Gea – Rafael, Jones, Vi-
dici, Buttner – Carrick, Giggs
– Valencia, A. Young, Welbeck
– Rooney.
Antrenor: David Moyes.

Neuer – Lahm, J. Martinez,
Boateng, Alaba – Schweinstei-
ger, Thiago – Robben, Kroos,
Ribery – Mandzukici.
Antrenor: Josep Guardiola.

Arbitru: Carlos Velasco Carballo (Spania).

11 ianuarie a.c., pe „Calderon”.
În „optimi”, Barca a trecut de Man-

chester City, 2-0 (d) ºi 2-1 (a), iar Atle-
tico de AC Milan, 1-0 (d) ºi 4-1 (a).

Trecând la confruntarea de pe „Old
Trafford”, Bayern Munchen porneº-
te drept mare favoritã, dacã ar fi sã
þinem cont de cele întâmplate în acest
sezon: United e abia pe 7 în campio-
nat, plus cã a fost eliminatã din am-
bele Cupe Naþionale, în timp ce Bay-
ern a cucerit recent al 24-lea titlu de
campioanã, cu ºapte etape înainte de
finalul campionatului (record abso-
lut), fiind totodatã în cãrþi ºi pentru
Cupa Germaniei.

Mai mult, United are încã o bilã
neagrã! Nu va conta în aceastã „du-
blã” pe principalul sãu om de gol,
olandezul Robin van Persie, acciden-

tat în finalul returului cu Olympia-
kos din „optimi”, dupã ce i-a cali-
ficat de unul singur pe „diavoli”, în-
scriind toate golurile într-o partidã
încheiatã cu scorul de 3-0 (0-2 în
prima manºã), ºi pe Patrice Evra –
suspendat. Nici Bayern nu se va
putea baza pe doi dintre oamenii sãi
de bazã: Dante (suspendat – „gal-
ben” în returul cu Arsenal, 1-1 în
Germania, dupã 2-0 în deplasare)
ºi Thiago Alcantara – accidentat.

United ºi Bayern au fost prota-
gonistele cele mai nebune finale din
istoria UCL. Se întâmpla în 1999,
când englezii întorceau în prelun-
giri un 0-1 stabilit încã din minutul
6 – gol Mario Basler. Eroii s-au
numit Teddy Sheringham ºi Ole
Gunnar Solskjaer. De atunci însã,

nemþii au ieºit câºtigãtori de fiecare
datã când s-a jucat cu calificarea pe
masã, 2-1 (a) ºi 1-0 (d) în „sferturi-
le” ediþiei 2001 ºi 2-1 (a) ºi 2-3 (d),
tot în „sferturi”, în 2010. În ambele
cazuri, Bayern a ajuns pânã în finalã,
una câºtigatã (cu Valencia) ºi una
pierdutã (cu Inter Milano).

În week-end, United s-a mai rea-
bilitat în faþa propriilor fani, trecând
cu 4-1 de Aston Villa, iar Bayer, deja
cu titlul în buzunar, ºi-a permis un 3-
3, pe „Allianz”, cu „frumoasa” Hof-
fenheim.

Ambele combatente au tehnicieni
noi faþã de stagiunea trecutã. La Uni-
ted, contestatul David Moyes i-a luat
locul legendarului Sir Alex Ferguson,
în timp ce la Bayern, Pep Guardiola
l-a substituit pe Juup Heynckes.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Seria I – Etapa a 16-a
Victoria Pleniþa – Viitorul Vârtop 3-0, Flacãra Moþãþei –

Progresul Bãileºti 2-1, Viitorul Ciupercenii Noi – Tractorul
Cetate 4-2, Viitorul Întorsura – SIC Pan Unirea 1-3, Avântul
Rast – SC Poiana Mare 4-1, Recolta Galicea Mare – Avântul
Giubega 6-3, Voinþa Radovan – Fulgerul Maglavit 2-1. Avântul
Verbiþa – Voinþa Caraula nu s-a disputat.

1. SIC PAN 46 9. Întorsura 20
2. Pleniþa 34 10. Caraula* 19
3. Poiana Mare 32 11. Radovan 16
4. Moþãþei 31 12. Galicea Mare 14
5. Rast 26 13. Maglavit 13
6. Cetate 26 14. Giubega 13
7. Bãileºti 25 15. Ciupercenii N. 11
8. Verbiþa* 20 16. Vârtop 7
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  penalizate

cu 6 puncte.

LIGA A V-A

Seria a III-a – Etapa a 17-a
Olimpia Bãdoºi – Progresul Castranova 4-2, Unirea Tri-

color Dãbuleni – Sporting Leu 2-0, Unirea Amãrãºtii de Jos
– Ajax Dobroteºti 1-2, Fulgerul Mârºani – Unirea Tâmbu-
reºti 3-1, Viitorul Apele Vii – Viitorul Bratovoieºti 3-0, Viito-
rul Ghindeni – Victoria Cãlãraºi 1-0.

AS Rojiºte ºi Progresul Amãrãºtii de Sus au stat.
1. Mârºani* 30 8. Apele Vii 21
2. Dãbuleni* 30 9. Cãlãraºi* 19
3. Tâmbureºti* 29 10. Bratovoieºti 16
4. Dobroteºti 29 11. Castranova 15
5. Rojiºte* 26 12. Bãdoºi 14
6. Leu 25 13. Ghindeni 12
7. Amãrãºtii S.* 24 14. Amãrãºtii J. 3
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.
* - un joc mai puþin.

Seria a II-a – Etapa a 17-a
Luceafãrul Craiova – ªtiinþa Malu Mare 1-2, Viitorul

Coºoveni – Arena Bulls Preajba 4-1, Inter Secui – Avân-
tul Þuglui 5-1, Rapid Potmelþu – Unirea Braloºtiþa 1-1,
Jiul Breasta – Voinþa Belcin 0-3, Viitorul 2 Cârcea – Viito-
rul Craiova 3-0, AS Goieºti – Jiul Bucovãþ 3-0. Standard
ªimnicu de Sus a stat.
1. Coºoveni 40 9. Braloºtiþa 21
2. Malu Mare 38 10. Þuglui 17
3. Preajba 31 11. ªimnicu S.* 16
4. Potmelþu* 30 12. Bucovãþ* 11
5. Secui 29 13. Luceafãrul* 10
6. Cârcea 2* 28 14. Breasta 10
7. Goieºti 28 15. Viitorul Cr. 5
8. Belcin* 24

Seria a IV-a – Etapa a 15-a
Avântul Gherceºti – AS Greceºti 4-2, AS

Scaeºti – Progresul Mischii 3-1, Viitorul
Brãdeºti – Viitorul Valea Fântânilor 0-3. Par-
tidele Viitorul Sfârcea – FC Schitu ºi Jiul
Mihãiþa – Energia Craiova nu s-au disputat,
în timp ce Voinþa Raznic ºi Vulturul Cernã-
teºti au stat.

1. Scaeºti 34 7. Sfârcea** 16
2. Cernãteºti** 28 8. Gherceºti* 16
3. Raznic* 22 9. Valea F. 13
4. Schitu** 19 10. Mischii* 10
5. Energia* 19 11. Brãdeºti* 10
6. Mihãiþa* 18 12. Greceºti 3

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

LIGA A VI-A
Seria I – Etapa a 12-a

Recolta Cioroiaºi – Victoria Basarabi
0-0, Recolta Seaca de Câmp – Unirea Vela
1-0, Progresul Cipercenii Vechi – Viitorul
Dobridor 3-5, Dunãrea Negoi – Gloria Ca-
tane 2-0, Juventus Piscu Vechi – Viitorul
Siliºtea Crucii 9-1.

1. Cioroiaºi 28 6. Ciuperceni 15
2. Piscu Vechi 24 7. Negoi 15
3. Siliºtea Cr. 21 8. Dobridor 13
4. Basarabi 19 9. Catane 10
5. Vela 18 10. Seaca C. 10

Seria a II-a – Etapa a 14-a
Viitorul Gângiova – ªtiinþa Calopãr 1-0,

Recolta Urzicuþa – Aktiv Padea 1-0, Pro-
gresul Cerãt – Viitorul Mãceºu de Sus 1-2,
Triumf Bârca – A.F.C. Giurgiþa 2-0, Recol-
ta Mãceºu de Jos – Viitorul Valea Stanciului
11-0. Dunãrea Gighera – Unirea Goicea nu
s-a disputat.

1. Bârca 31 7. Padea 19
2. Mãceºu S. 27 8. Cerãt 17
3. Mãceºu J.* 27 9. Urzicuþa 15
4. Gighera** 26 10. Gângiova 14
5. Goicea* 26 11. Valea St. 10
6. Giurgiþa 21 12. Calopãr 6

Seria a III-a – Etapa a 14-a
Atletico Zãnoaga – Voinþa Puþuri 0-1, Uni-

rea Dioºti – Luceafãrul Popânzãleºti 0-3,
Flacãra Drãgoteºti – Avântul Pieleºti 1-3,
Torentul Secui – Energia Radomir 1-3, Avân-
tul Daneþi – Avântul Dobreºti 6-1, Unirea
Câmpeni – Viitorul Sadova 4-3.

1. Daneþi 34 7. Sadova 22
2. Radomir* 32 8. Dioºti* 16
3. Dobreºti 30 9. Câmpeni 13
4. Puþuri 24 10. Secui 8
5. Pieleºti 23 11. Drãgoteºti 4
6. Zãnoaga 23 12. Popânzãl. 3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Deºi s-a retras de la Miami din cauza unor probleme
medicale, Simona Halep se menþine pe locul 5 WTA, cu
4.695 de puncte, în timp ce Sorana Cîrstea a cãzut o po-
ziþie, de pe 26 pe 27, cu 1780 puncte, în ierarhia datã
publicitãþii ieri.

Celelalte jucãtoare din România ocupã urmãtoarele lo-
curi în Top 200: Alexandra Cadanþu – locul 63, cu 942 de
puncte (în coborâre o poziþie), Monica Niculescu – locul
69, cu 885 de puncte (în urcare o poziþie), Alexandra
Dulgheru – locul 127, cu 491 de puncte (în urcare o pozi-

Halep se menþine pe locul 5 în lume

Tenismanul sârb Novak
Djokovici, locul 2 ATP, a
câºtigat, duminicã, turneul de
la Miami (SUA), dotat cu
premii în valoare totalã de
5.649.405 dolari, dispunând cu
un dublu 6-3 de liderul mon-
dial, Rafael Nadal.

Spaniolul a avut o singurã
minge de break, chiar în

Djokovici Djokovici Djokovici Djokovici Djokovici l-a învins clarl-a învins clarl-a învins clarl-a învins clarl-a învins clar pe Nadal, pe Nadal, pe Nadal, pe Nadal, pe Nadal,

în finala de la Miamiîn finala de la Miamiîn finala de la Miamiîn finala de la Miamiîn finala de la Miami

debutul partidei. Nu a reuºit sã
o fructifice, dupã care sporti-
vul din Balcani a trecut total la
control, punând capãt disputei
dupã o orã ºi 23 de minute de
joc.

A fost a patra victorie la Key
Biscayne a sârbului, preceden-
tele consemnându-se în 2007,
2011 ºi 2012. În schimb,

liderul ATP a ajuns la tot atâtea
finale pierdute în competiþie.
Mai mult, Nadal a bifat al
treilea meci la rând pierdut în
faþa rivalului sãu, fãrã sã
câºtige mãcar un set. Chiar ºi
aºa, în duelurile directe ibericul
continuã sã aibã avantaj, 22-
18, dar la capitolul finale
câºtigate întâietate are sârbul,
scor 11-9.

Doar Andre Agassi a cucerit
mai multe trofee decât Djoko-
vici la Miami, 6 la numãr.
Totodatã, sârbul a urcat pe
locul 3 în topul istoric al
jucãtorilor cu cele mai multe
trofee de Masters 1000. El are
18 succese, doar Nadal (26) ºi
Federer (21) depãºindu-l în
acest moment. Interesant este
cã ultimele 9 turnee de Masters
au fost cucerite fie de Djoko-
vici (5), fie de Nadal (4). 

“A fost un turneu fantastic,

iar totul a fost extrem de
plãcut, ca de fiecare datã la
Miami. Am jucat excelent în
aceastã finalã, de la început
pânã la final. Totul a mers
foarte bine. E întotdeauna o
provocare sã joci contra lui
Rafa”, a spus la finalul partidei
Djokovici, care a ajuns la 43 de
titluri în carierã, al doilea din
acest an, dupã cel de la Indian
Wells.

Pentru succesul de la
Miami, Novak Djokovici s-a
ales cu 1.000 de puncte ATP ºi
un cec în valoare de 787.000
de dolari, în timp ce Nadal a
încasat 384.065 de dolari ºi
600 de puncte ATP.

Reamintim, întrecerea
femininã a fost adjudecatã,
sâmbãtã, de lidera mondialã
Serena Williams, victorie în
douã seturi, 7-5, 6-1, cu Na Li
(China, nr. 2).

Clasmentul ATP dat
publicitãþii ieri (primele 10
locuri): 1. Rafael Nadal
(Spania – 13.730p), 2. Novak
Djokovici (Serbia – 11.810p),
3. Stanislas Wawrinka (Elveþia
– 5.740p), 4. Roger Federer
(Elveþia – 5.225p), 5. Tomas
Berdych (Cehia – 4.720p), 6.
David Ferrer (Spania –
4.640p), 7. Juan Martin Del
Potro (Argentina – 4.260p), 8.
Andy Murray (Marea Britanie –
3.975p), 9. John Isner (SUA –
2.715p), 10. Milos Raonic
(Canada – 2.710p).

Singurul român prezent în
Top 100 este Victor Hãnescu,
aflat pe locul 89 (616p), în
cãdere cu 5 poziþii faþã de
sãptãmâna trecutã. În Top 200
mai intrã Adrian Ungur, pe 117
(515p), în urcare 6 poziþii, ºi
Marius Copil, pe 166 (326p),
în cãdere 7 poziþii.

þie), ºi Irina-Camelia Begu – locul 129, cu 490 de puncte
(în menþinere).

Clasmentul WTA dat publicitãþii ieri (primele 10 lo-
curi): 1. Serena Williams (SUA) – 12.660p, 2. Na Li (Chi-
na) – 7.585p, 3. Agnieszka Radwanska (Polonia) – 5.980p,
4. Victoria Azarenka (Belarus) – 5.441p, 5. SIMONA
HALEP – 4.695p, 6. Petra Kvitova (Cehia) – 4.370p, 7.
Angelique Kerber (Germania) – 4.185p, 8. Jelena Janko-
vici (Serbia) – 4.150p, 9. Maria ªarapova (Rusia) – 3.961p,
10. Dominika Cibulkova (Slovacia) – 3.720p.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 24 17 7 0 53-15 58
Astra 25 16 5 4 54-22 53
Petrolul 25 12 12 1 35-15 48
Dinamo 25 11 7 7 36-24 40
FC Vaslui 24 11 6 7 25-16 39
Pandurii 25 12 5 9 45-31 38
CFR Cluj 25 8 10 7 31-27 34
Gaz Metan 24 9 6 9 28-26 33
Ceahlăul 25 8 9 8 22-23 33
Botoşani 24 9 5 10 24-34 32
Chiajna 25 8 7 10 27-33 31
ACS Poli 25 8 5 12 21-30 29
Oţelul 25 8 4 13 28-40 28
Năvodari 25 6 7 12 21-42 25
„U” Cluj 24 6 6 12 21-38 24
FC Braşov 24 5 6 11 23-32 23
Viitorul 25 5 8 12 18-42 23
Corona 25 2 7 16 18-40 13

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXV-a
Oţelul – Concordia 2-0
Au marcat: Astafei 73, Zaharia 76.
Corona – Săgeata 0-0
Viitorul – ACS Timişoara 1-2
Au marcat: Băluţă 43 / S. Szekely 19, Fl. Nanu 65.
Pandurii – CFR Cluj 0-1
A marcat: Piccolo 90.
Ceahlăul – Astra Giurgiu 0-2
Au marcat: Yazalde 61, Alibec 90.
Petrolul – Dinamo 2-2
Au marcat: Albin 4 – pen., 34 / Bărboianu 10, Guilherme 53 – aut.
Meciurile „U” Cluj – Gaz Metan, FC Vaslui – FC Braşov şi Steaua

– FC Botoşani s-au jucat aseară.

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Maratonis tul legitimat la CSM
Craiova nu a reuşit să îşi îndepli-
nească dorinţa pentru mondiale-
le de semi-maraton, aceea de a
intra în primii 20. Marius Iones-
cu a încheiat cursa de 21 de km şi
975 de metri într-o oră,  3 minute
si 53 de secunde, trecând linia de

Chivu se retrage:
„Este sfârşitul unei călătorii”

Printr-un
mesaj plin
de mulţumiri
pe
facebook,
fostul
căpitan al
naţionalei
României
şi-a anunţat
renunţarea
la activitatea
de fotbalist

Fundaşul Cristian Chivu şi-a
anunţat retragerea din activitate,
într-un mesaj pe Facebook, în care
spune că a intrat în lumea fotbalu-
lui ca un visător cu multe ambiţii şi
o părăseşte cu câteva fire albe, ju-
cătorul aduc ându-i totodată un
omagiu tatălui său, care ar trebui să
fie mândru de el. „Sunt trist şi feri-
cit, râd şi plâng totodată şi mă în-
cearca un sentiment de satisfacţie
pe care nu-l pot descrie în cuvinte.
Fotbalul mi-a oferit ceva ce îmi va
servi toată viaţa. M-a învăţat ce în-
seamnă pasiunea, ce reprezintă cu-
rajul, sacrificiul. Toate astea sunt o
punte între visuri şi realitate. Ştiu
cine sunt, ce sunt, ce am făcut,
cum am facut şi vă pot spune ...că
a fost o călătorie plină de provo-
cări. O călătorie în care nu am re-
nunţat la visuri, nu am abandonat
lupta cu provocările pe care desti-
nul mi le-a aşternut în cale. Le-am
înfruntat plin de convingere că voi
voi reuşi, ca voi trece mai departe,
că într-o zi îmi voi privi copiii şi cu
o îmbrăţisare îmi vor mulţumi. Atât
şi nimic mai mult. Mulţumesc pă-

rinţilor mei pentru educaţia pe care
mi-au oferit-o. Acum 24 de ani am
început o călătorie motivat de o per-
soană care mi-a fost model şi sursă
de inspiraţie. Ne-a părăsit opt ani
mai târziu şi am crezut că pentru
mine totul s-a terminat. Aveam 17
ani. A fost tatăl, antrenorul, priete-
nul şi cel mai mare critic al meu.
Este prima persoană căreia vreau
să-i mulţumesc pentru că în toţi
aceşti ani l-am simţit lângă mine me-
reu. Am încercat să fiu ca el, să fiu
demn, curajos, ambiţios, corect aşa
cum m-a învaţat. Înainte de a fi
ceva, am încercat sa fiu OM. Aş fi
avut nevoie de tată mai mult decât
cineva şi-ar putea imagina, decât,
probabil, s-a gândit el în scurta noas-
tră călătorie prin această lume. Mul-
ţumesc tuturor antrenorilor cu care
am început, celor cu care am cola-
borat de-a lungul timpului şi despre
care pot spune că au fost o sursă
de inspiraţie continuă pentru mine.
Mulţumesc cluburilor la care am ac-
tivat pentru că au avut încredere în
mine şi pentru că mi-au oferit posi-
bilitatea de a creşte în ţări şi în ora-

şe diferite învăţând să
devin o persoană mai
bună. Mulţumesc tutu-
ror suporterilor de la
echipele la care am acti-
vat pentru că fără susţi-
nerea şi fără pasiunea lor
fără margini, succesele
noastre nu ar fi fost po-
sibile. Am respectat şi
onorat istoria şi tradiţia
clubului pentru care ac-
tivam.  Am intrat în
această lume tânăr, în li-
nişte, visător şi plin de
ambiţie şi ies c u ceva
fire albe, multe cicatrici

şi cu convingerea că inima mea e la
locul ei chiar dacă am pus-o de fie-
care dată la dispoziţia echipelor la
care am jucat. Tată, sper ca eşti
mândru de omul care am devenit.
Este sfârşitul unei călătorii şi înce-
putul pentru restul vieţii mele!!!” a
fost mesajul lui Chivu pe facebook.

Inter i-a mulţumit la despărţire
De asemenea,  Internazionale

Milano a anunţat ieri rezilierea pe
cale amiabilă a contractului jucăto-
rului care evolua de şapte sezoane
la gruparea milaneză. „Şapte sezoa-
ne de neuitat, încununate de suc-
cese, de victorii, dar şi zile drama-
tice însă care au fost depăşite. In-
ter şi Cristian Chivu au avut o rela-
ţie care a mers dincolo de teren şi
aspectul profesional. Clubul îi mul-
ţumeşte din suflet lui Cristian pen-
tru că a fost protagonistul, cu mare
putere şi loialitate, unor ani care me-
reu vor fi aminţiti ca fiind printre
cei mai glorioşi în istoria nerazzur-
ra. Internazionale Milano îi trans-
mite mulţumiri lui şi minunatei sale

familii” scrie Inter Milano pe site-ul
oficial. Cristian Chivu s-a acciden-
tat la un deget de la piciorul drept
în augus t 2012, fiind operat de
atunci de patru ori, ultima dată în
Statele Unite ale Americii, în februa-
rie. Chivu nu a mai jucat niciun meci
din mai 2013. Chivu, 33 de ani, se
află sub contract cu Inter Milano
din iulie 2007. Cu Internazionale
Milano a câştigat de 3 ori campio-
natul, de 2 ori Cupa Italiei şi Liga

Campionilor , când „nerrazzuri” erau
antrenaţi de portughezul Jose Mou-
rinho. În cariera sa a mai evoluat la
CSM Reşiţa, Universitatea Craiova,
Ajax Amsterdam şi AS Roma. Pen-
tru Universitatea Craiova a jucat 32
de meciuri, în 1998 şi 1999, reu-
şind să marcheze trei goluri. Tot
atâtea a înscris şi pentru naţionala
României, pentru care a evoluat de
75 de ori, retrăgându-se în octom-
brie 2011.

Rapidului i-a fost aprobat planul de reorganizare
Tribunalul Bucureşti a confirmat planul de reorga-

nizare al FC Rapid, în cadrul dosarului de insolvenţă,
astfel că gruparea giuleşteană îşi poate depune dosa-
rul la FRF în vederea obţinerii licenţei pentru ediţia
2014/2015 a Ligii I. „În baza articolului 101, alineatul
1, din Legea nr.85 pe 2006, privind procedura insol-
venţei, confirmă planul de reorganizare al debitoarei
Fotbal Club Rapid - în insolvenţă. Fixează termen pen-
tru continuarea procedurii la data de 26 septembrie”
se arată în soluţia dată de completul de judecată de la

Tribunalul Bucureşti. Părţile din acest dosar pot face
recurs în termen de şapte zile de la comunicare. Unul
dintre avocaţii celor trei jucători Dănuţ Coman, Ovi-
diu Burcă, Ionuţ Stancu a declarat că va face recurs
la decizia Tribunalului Bucureşti. FC Rapid a putut
astfel să depună ieri documentaţia necesară pentru a
obţine licenţa pentru ediţia 2014/2015 a Ligii I. În si-
tuaţia în care instanţa ar fi respins planul de reorgani-
zare, FC Rapid ar fi intrat în procedură de faliment şi
ar fi fost retrogradată în Liga a IV-a.

Marius Ionescu, doar locul 57
la Mondialele de semimaraton
sosire pe locul 57. Dacă iniţial
„Piciul” nu planific ase acest c on-
curs în programul de pregătire,
pe parcurs  a luat dec izia să parti-
c ipe şi la mondialele de semi-
maraton, dar principalul obiectiv
pentru anul aces ta va f i la Cam-
pionatul European de Atletism,
unde va alerga în proba de mara-
ton. „Spre deosebire de alte ediii,
concursul de la Copenhaga a fost
mai tare. Asta datorită şi traseu-
lui stabilit de organizatori, dar şi
a vremii.  Totul a fost favorabil
pentru o cursă tare. Din punctul

meu de vedere a fos t un concurs
reuş it, c hiar  dacă nu mi-am fă-
cut rec ord personal. Am câşti-
gat viteza care îmi trebuie pen-
tru maratonul de la Campionatul
European,  iar ac um rămâne sa
încep pregătirea special pentru
ac eastă c ompetiţie”,  a declarat
Marius  Ionesc u.  Câştigătorul
Campionatului Mondial de Semi-
Maraton de la Copenhaga a fost
ke nyan ul Geof fre y Kipsa ng
Kamw oror, care şi-a surclasat
adversarii cu un timp de 59 de
minute şi 8 secunde.


