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- Ar trebui, Popescule, ca în Piaţa Centrală ori
să se punp sopuri, ori doi-trei poliţişti să dirijeze
circulaţia maşinilor, ca să putem şi noi, pietonii,
să mergem fără teamă.

În NATO
după zece ani

A anive rsa 10 ani de  la ad-
mite rea Românie i în NATO,
printr-o se s iune  sole mnă a
Parlame ntului,  o de claraţie
comună ş i un discurs  al pre -
şedinte lui Traian Băsescu se
circumscriu unei normalităţi
f ire şti,  dar ş i une i re sponsa-
bilităţi polit ice  de plin asu-
mate . Aspiraţia Românie i de
a ace de  în NATO n-a fost  in-
dusă  nici de  pro -ame ri că-
nism,  nici de  sete a de sânge
în Irak ş i Afganistan,  nici de
vanităţi pasage re ,  ci de  dis -
pe rare ,  e xis tând riscul,  în
condiţiile  rede se nării noilor
zone  de  influe nţă.. .

Priete ni, colegi, membri
ai familiei, dar şi reprezen-
tanţi ai administraţiei publi-
ce locale şi judeţene, şi mi-

nistrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, l-au întâmpinat, ieri
după-amiază, la Aeroportul Craiova pe sublocotenentul post-mor-
tem Claudiu Constantin Vulpoiu. Şi-au luat rămas bun de la un
om deosebit, un suflet mare, după cum l-au descris colegii săi din
cadrul Batalionului 20 Infanterie „Scorpionii Negri“, pe militarul
şi-a pierdut viaţa duminică dimineaţă, pe autostrada A1 Kabul-
Kandahar, în urma unui atac sinucigaş cu un autovehicul încăr-
cat cu exploziv. Ceremonia a fost scurtă, sobră, fiind citite ordi-
nele de înaintare în grad şi de conferire a Ordinului Naţional
“Steaua României” în grad de Cavaler, pentru militari, cu în-
semn de război. Va fi înmormântat joi, cu onoruri militare.

Ultima misiune pentru Claudiu Constantin Vulpoiu

Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!
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Experþii Comisiei Europene au
început ieri o misiune de evaluare
de trei zile a progreselor înregis-
trate de România în domeniile re-
formei justiþiei ºi luptei împotriva
corupþiei, în cadrul Mecanismului
de Cooperare ºi Verificare (MCV),
informeazã Ministerul Justiþiei
(MJ) într-un comunicat transmis
Agerpres. Echipa de experþi, for-
matã din oficiali din cadrul Secre-
tariatului General, Directoratului
General Justiþie ºi Reprezentanþei
Comisiei Europene în România, a
fost primitã ieri de ministrul Justi-
þiei, Robert Cazanciuc. „În cadrul
reuniunii au fost remarcate anga-
jamentul Guvernului în moderni-
zarea sistemului judiciar ºi priori-
tizarea proiectelor care au un im-
pact semnificativ asupra agendei
MCV, eforturile sistemului judiciar
în implementarea noilor coduri,
importanþa asigurãrii unui proces
legislativ care sã se bucure de

Experþii CE, la BucureºtiExperþii CE, la BucureºtiExperþii CE, la BucureºtiExperþii CE, la BucureºtiExperþii CE, la Bucureºti
pentru evaluarea MCVpentru evaluarea MCVpentru evaluarea MCVpentru evaluarea MCVpentru evaluarea MCV

Noul Consiliu de Administraþie
al TVR, votat de Parlament

Parlamentul a validat ieri
noul Consiliu de Administra-
þie (CA) al Societãþii Române
de Televiziune (SRTV). Votul a
fost secret cu bile, iar noul CA
a primit 327 de voturi „pen-
tru” ºi 14 „împotrivã”. „Nu
vom alege preºedintele Consi-
liului de Administraþie al
Televiziunii astãzi. Rãmâne
preºedintele interimar pânã în
momentul în care vom desfãºu-
ra procedura”, a anunþat în
plen vicepreºedintele Camerei
Deputaþilor Miron Mitrea.
Membrii titulari în CA al
SRTV sunt: Stelian Tãnase —
PNL, Andrei Muraru — PNL,
Claudiu Brânzan — PSD,
Cãtãlin Blebea — PSD, Radu
Carp — PDL, Adrian Bucur —
PC, Eduard Dumitraºcu — PP-
DD, Gabriela Surugiu —
Administraþia Prezidenþialã,
Corneliu Calotã — Guvern,
Debreczeni Hajnalka —
UDMR, Raico Cornea —
minoritãþi naþionale.

Miºu Negriþoiu este noul
preºedinte al ASF

Plenul reunit al Camerei
Deputaþilor ºi Senatului a
aprobat, ieri, numirea lui Miºu
Negriþoiu în funcþia de preºe-
dinte al Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF). Miºu
Negriþoiu a obþinut 333 de
voturi „pentru” ºi 9 „împotri-
vã”. Plenul Parlamentului a
aprobat ºi numirea lui Victor
Ciorbea ca membru neexecutiv
în Consiliul Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã, el
obþinând 326 de voturi „pen-
tru” ºi 16 „împotrivã”.

FMI: Recuperarea unei pãrþi din acciza suplimentarã la carburant
de cãtre transportatori trebuie compensatã cu alte mãsuri

SUA extind operaþiunile de la Kogãlniceanu,
cu aeronave ºi pânã la 1.600 de militari

dezbateri publice adecvate, nece-
sitatea respectãrii principiului ega-
litãþii în faþa legii, inclusiv în etapa
de punere în aplicare a hotãrârilor

judecãtoreºti, asigurarea unui just
echilibru între libertatea presei ºi
independenþa justiþiei, rolul esen-
þial pe care Strategia Naþionalã An-

ticorupþie îl joacã în ultimul timp
în prevenirea ºi combaterea aces-
tui fenomen. A fost remarcat apor-
tul pe care mãsurile de moderniza-
re a sistemului judiciar îl au asu-
pra încrederii cetãþenilor în actul
de justiþie”, aratã MJ. Prezenta mi-
siune de evaluare este prima de-
rulatã dupã publicarea raportului
CE din luna ianuarie ºi contribuie
la pregãtirea raportului MCV ce va
fi dat publicitãþii la finele anului
2014/ începutul anului 2015. Pe
parcursul misiunii, delegaþia de
experþi ai CE va avea întrevederi
cu reprezentanþii Consiliului Su-
perior al Magistraturii, ai Inspec-
þiei Judiciare, Institutului Naþional
al Magistraturii, Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, Ministerului
Public, Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie, Agenþiei Naþionale de In-
tegritate, precum ºi cu procurori
din circumscripþia Parchetului de
pe lângã Tribunalul Bucureºti.

Recuperarea unei pãrþi din acciza su-
plimentarã la carburant de cãtre trans-
portatorii din România ar trebui deplin
compensatã cu alte mãsuri pentru a nu
afecta obiectivele fiscale ale Guvernului,
a declarat ieri Andrea Schaechter, ºeful
misiunii FMI pentru România, într-o te-
leconferinþã referitoare la aprobarea, de
cãtre board-ul FMI, a primelor douã eva-
luãri ale acordului cu þara noastrã. „Orice
recuperare a unei pãrþi din acciza supli-
mentarã la carburant de cãtre transpor-
tatorii din România ar trebui deplin com-
pensatã cu alte mãsuri pentru a nu afec-
ta obiectivele fiscale ale Guvernului. An-
gajamentul Guvernului pentru 2014 este
un deficit bugetar de 2,2% din PIB ºi ori-
ce iniþiativã fiscalã trebuie analizatã cu

atenþie în vederea atingerea acestei þinte
ºi orice modificare în taxare va trebuie
compensatã astfel încât aceastã þintã sã
nu fie pusã în pericol”, a arãtat Andrea
Schaechter. Acciza pentru benzinã ºi
motorinã a crescut cu 7 eurocenþi/litru
de la 1 aprilie, ceea ce va duce la o scum-
pire a carburanþilor de circa 40 de bani,
dupã cum estimeazã operatorii din sec-
tor, în condiþiile în care, în prezent, acciza
reprezintã 30% din preþul final la benzinã
ºi 26% la motorinã. Premierul Victor Pon-
ta a anunþat însã luni cã transportatorii
rutieri îºi vor putea recupera 4 cenþi din
aceastã acciza la carburanþi, Guvernul ur-
mând sã emite cel mai probabil astãzi o
ordonanþã de urgenþã prin care se va
reglementa acest lucru.

SUA cer României sprijinul pentru
extinderea operaþiunilor militare de la
baza din localitatea Mihail Kogãlnicea-
nu. Washingtonul doreºte sã aducã în
România încã 600 de militari, dar ºi
„avioane necesare pentru îndeplinirea
misiunilor specifice”, aratã o scrisoare
trimisã de preºedintele Traian Bãses-
cu preºedintelui Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea. Astfel, numãrul milita-
rilor americani dislocaþi va ajunge la
maximum 1.600. ªeful statului informea-
zã Legislativul cã, în baza Legii 291/
2007 privind forþele armate strãine de

pe teritoriul României, a aprobat pro-
punerile premierului referitoare la soli-
citãrile pãrþii americane. Potrivit preºe-
dintelui Bãsescu, ambasada SUA la Bu-
cureºti a solicitat sprijinul autoritãþilor
române pentru extinderea operaþiuni-
lor actuale la aerodromul Mihail Ko-
gãlniceanu. Mai exact, ambasada se re-
ferã la dislocarea la aerodromul Mihail
Kogãlniceanu a unor elemente ale unei
unitãþi de infanterie marinã denumitã
„Special Purpose Marine Air-Ground
Task Force-Crises Response (SP
MAGTF-CR)”, cu pânã la 600 de mili-

tari, precum ºi cu „un numãr de aero-
nave militare necesare pentru îndepli-
nirea minisunilor specifice”. Conform
sursei citate, prin dislocarea elemente-
lor menþionate, numãrul total al milita-
rilor americani destinaþi pentru opera-
þiunea temporarã pe aeroportul Kogãl-
niceanu în sprijinul operaþiunilor de
transport multimodal International Se-
curity Assitance Force (ISAF) ºi En-
during Freedom (OEF), precum ºi pen-
tru misiunile specifice ale unitãþii de in-
fanterie marinã SP MAGTF-CR este de
maximum 1.600 de militari.

Ocuparea de cãtre preºedintele Traian Bã-
sescu a postului de prim-ministru, chiar ºi pen-
tru o singurã zi, ar fi un film de groazã, a decla-
rat premierul Victor Ponta ieri. „Am vãzut cã
vrea sã fie prim-ministru. Doamne fereºte!, mi

Ponta: Bãsescu vrea sã fie prim-ministru, Doamne fereºte!
se pare un film de groazã ãsta! ªi o zi ar fi un
film de groazã. A fost prim-ministru pe vremea
lui Boc, domnul Bãsescu, ºi aþi vãzut ce prim-
ministru a fost”, a rãspuns Ponta unei întrebãri
a presei pe aceastã temã. Preºedintele Traian

Bãsescu a declarat, luni seara, la B1TV, între-
bat dacã ar accepta funcþia de premier, cã nu
este încã destul de în vârstã încât sã refuze
dacã cineva l-ar ruga sã punã þara pe ºine, ca
ºef al Guvernului, timp de un an, pe contract.



  cuvântul libertăţii / 3miercuri, 2 aprilie 2014 actualitate

A aniversa 10 ani de la admite-
rea României în NATO, printr-o
sesiune solemnă a Parlamentului,
o declaraţie comună şi un discurs
al preşedintelui Traian Băsescu se
circumscriu unei normalităţi fireşti,
dar şi unei responsabilităţi politice
deplin asumate. Aspiraţia României
de a accede în NATO n-a fost in-
dusă nici de pro-americănism, nici
de setea de sânge în Irak şi Afga-
nistan, nici de vanităţi pasagere, ci
de disperare,  existând riscul, în
condiţiile redesenării noilor zone de
influenţă, ca România să rămână
„un tampon gri” între Occident şi
spaţiul ex-sovietic. Mai ales că
„Grupul de la Vişegrad” (Polonia,
Cehoslovacia, Ungaria), din care
două state participaseră la invada-
rea Cehoslovaciei, în 1968, alături
de URSS, fuseseră deja admise în

MIRCEA CANŢĂR

În NATO după zece ani
NATO încă din 2007. Proscrisă de
o jumătate de veac, bătută de soar-
tă, România văzuse în NATO cea
mai trainică garanţie de securitate
din întreaga ei istorie, agăţându-se
c u exasperare ş i disperare de
această năzuinţă. Nimeni n-a co-
mensurat vreodată cât de pro sau
anti era Parisul când americanii au
debarcat în Normandia. Nu avem
cum să uităm, deşi asta nu s-a mai
reamintit, cum la Madrid, în 1997,
Jacques Chirac, preşedintele Fran-
ţei, a pus piciorul în uşă pentru
România, care semnase cu trei ani
înainte Parteneriatul de pac e cu
NATO. N-am răzbit în 1997, dar
nu ne-am resemnat. Din 2001,
Guvernul Adrian Năstase a luat lu-
crurile de la capăt şi a făcut din
integrarea euroatlantică prioritatea
politic ă absolută, fructif icând o

strategie înţeleaptă, prin mulţi dem-
nitari iscusiţi, o diplomaţie inteli-
gentă, cărora li s-a adăugat regele
Mihai, Preafericitul Teoctist, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne. A sărbători 10 ani de la admite-
rea României în NATO, fără a
aminti apăsat numele ex-premieru-
lui Adrian Năstase – azi în deten-
ţie, - e mai greu de înţeles. Mai
ales că şi în mandatul de şef al di-
plomaţiei de la Bucureşti îl invita-
se în ţară pe secretarul general al
NATO, Manfred Worner.  Că
atacurile teroriste din 11 septem-
brie 2001 au grăbit extinderea
NATO spre Est este o realitate. Cert
este că în noiembrie 2002, la Pra-
ga, România şi-a văzut încununa-
te de succes toate eforturile - me-
rită amintiţi în c ontext Mirc ea
Geoană,  Ioan Mircea Paşc u şi

George Cristian Maior - fiind invi-
tată în Alianţa Nord Atlantică, do-
bândirea efectivă a calităţii de
membru survenind la 29 martie
2004, la Washington, unde s-au
depus instrumentele de ratificare
a tratatului de aderare. Integrarea
în NATO şi UE au fost proiecte
prioritare şi obligatorii pentru gu-
vernarea care începea în 2001 şi
singurul mod de a convinge co-
munitatea internaţională că Româ-
nia devenise frecventabilă şi pen-
tru una şi pentru alta era o cotitu-
ră majoră în evoluţiile interne ale
societăţii, cât şi ale economiei, dar
mai ales ale politic ii ş i practicii
administrative. Aşa a apărut ne-
cesară adaptarea Constituţiei la
noul statut internaţional al Româ-
niei, de stat membru NATO şi UE,
statut net diferenţiat de cel ante-

rior, prevăzut prin Cons tituţia din
1991. Dacă lăsăm deoparte lozin-
cile despre integrare ş i aderare,
atunc i trebuie menţionat c ă o
mulţime de instituţii şi realităţi au
trebuit să se schimbe structural,
să se armonizeze cu c ele din sta-
tele europene. A urmat aderarea
la UE, la 1 ianuarie 2007, obiectiv
acceptat de toate forţele politice, nu
doar cele aflate la guvernare, de
fapt, împlinirea unui mare proiect:
construirea României europene.
Oricât de frumos sună astăzi faptul
că România reprezintă un bastion
al NATO pe flancul de est şi îşi face
cu prisosinţă datoria, acolo unde i
se cere, aşa cum a consimţit, nu
putem oculta numele ex-premieru-
lui Adrian Năstase. Asta pentru de-
plina corectitudine a oricărui de-
mers, inclusiv politic.

În numele Instituţiei Prefectului judeţului
Dolj, doresc să transmit cele mai sincere
condoleanţe familiei plutonierului major
Claudiu Constantin Vulpoiu,

prietenilor şi camarazilor săi.
Plutonierul-major Claudiu Constantin

Vulpoiu şi-a îndeplinit ultima sa misiune cu
abnegaţie şi curaj. Îi datorăm respectul şi

recunoştinţa noastră.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Prefect,

Ing. Marius Cristinel Deca

Reprezentanţi ai Centrelor de Consiliere
şi Orientare Profesională s-au întâlnit la Craiova

Reprezentanţi ai Centrelor  de
Consiliere şi Orientare Profesională
din Universităţile din Romania, pre-
cum şi delegaţi ai Alianţei Naţionale
a Organizaţiilor Studenţeşti din Ro-
mania  (ANOSR) şi a Uniunii Naţi-
onale a Studenţilor din Romania
(UNSR) s-au reunit ieri la Craiova
cu scopul de a discuta despre pro-
punerea unei metodologii c ătre
MEN, privind organizarea şi func-
ţionarea serviciilor de consiliere de
carieră la nivelul universităţilor.
Odată aplicată, această metodolo-
gie trebuie să asigure resurse uma-
ne şi materiale necesare pentru de-
rularea eficientă a serviciilor de con-
siliere şi orientare profesională.
“Propunerea de metodologie răs-
punde unei necesităţi semnalate de
către reprezentanţii studenţilor, ai
centrelor de consiliere şi ai mediu-
lui privat răspunzând necesităţii creş-
terii angajabilităţii studenţilor şi scă-
derii abandonului universitar. O pri-

mă întâlnire în vederea elaborării
prezentei propuneri de Metodolo-
gie privind Organizarea şi Funcţio-
narea Serviciilor de Consiliere de
Carieră s-a derulat în prezenţa d-lui
Ministru Mihnea Costoiu şi a d-lui
Deputat Florentin Gust membru al
Comisiei de Învăţământ”, a decla-
rat Stelian Bărăgan directorul Cen-

trului de Consiliere şi Orientare Pro-
fesională Craiova.

Întâlnirea a fost organizată de
către Universitatea din Craiova,
prin intermediul Centrului de Con-
siliere ş i Orientare Profes ională
(CCOP) şi a Convenţiei Organiza-
ţiilor Studenţeşti din Universitatea
din Craiova (COS).

Asociaţia Naţională pentru Co-
pii şi Adulţi cu Autism din Româ-
nia, f iliala Craiova, în parteneriat
cu Palatul Copiilor  din Craiova,
Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”,
Clubul Soroptimist Internaţional
Craiova organizează o serie de
manifestaţii şi evenimente,  c u
scopul de a creşte gradul de c on-
ştientizare a public ului asupra au-
tismului, dar  şi de a atrage aten-
ţia autorităţilor asupra nevoilor
comunităţii persoanelor c u autism
din România.

Ziua Internaţională de Conştientizare
a Autismului, sărbătorită la Craiova

Tot astăzi, Ansamblul Folcloric
„Maria Tănase”, cu sprijinul Pri-
măriei municipiului Craiova şi al
Asociaţiei „Craiova Capitală Cultu-
rală Europeană 2021”, organizea-
ză, de la ora 18.00, în sala Filar-
monicii „Oltenia”, spectacolul uma-
nitar „De la suflet pentru suflet”.
Evenimentul se va desfăşura în
beneficiul persoanelor bolnave de
autism, iar fondurile obţinute din
vânzarea biletelor  vor fi donate
Asociaţiei „Dincolo de autism”.

Astfel, astăzi, începând cu ora
10.00, la sediul Centrului de zi pen-
tru recuperarea copiilor şi tinerilor
cu autism „Dr. Innocenzo Fiore”
din Craiova va avea loc o confe-
rinţă de presă, în cadrul căreia va
fi recompusă, în curtea centrului
de zi, funda puzzle, simbol al lup-
tei pentru cauza autismului. Acţiu-
nea continuă la ora 18.00, în Piaţa
„Mihai Viteazul”, când are loc un
flashmob, urmat de o lansare de
baloane albastre.

Activităţile vor continua şi mier-

curi, 3 aprilie, când, începând cu
ora 12.30, sala de festivităţi a Co-
legiului Naţional „Fraţii Buzeşti” va
găzdui piesa de teatru „Un peda-
gog de şcoală nouă”, de I.L. Cara-
giale, pusă în scenă de elevii liceu-
lui. De asemenea, în perioada 4-
10 aprilie vor avea loc o serie de
activităţi comune desfăşurate de
copii şi tinerii cu autism împreună
cu copii şi tineri tipici.

ALINA DRĂGHICI

Data de 2 aprilie marchează Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, stabi-
lită de Organizaţia Naţiunilor Unite, în urmă cu 5 ani. În toată lumea, în jurul acestei
date, organizaţiile care promovează cauza persoanelor cu autism desfăşoară acţiuni menite
să atragă atenţia asupra problematicii acestei afecţiuni care atinge, conform celor mai
recente studii, 1 din 88 de persoane, ajungând să reprezinte o prioritate în politicile de
sănătate ale statelor.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cu o aeronavã Spartan, trupul
neînsufleþit al sublocotenentului
post-mortem Claudiu Constantin
Vulpoiu a fost repatriat ieri dupã-
amiazã. Pe Aeroportul de la Cra-
iova l-au aºteptat, ca sã-ºi ia adio,
pãrinþii, soþia, prieteni, colegi, dar
ºi reprezentanþi ai autoritãþilor lo-
cale ºi judeþene, cãrora li s-a alã-
turat ministrul Apãrãrii Naþiona-
le, Mircea Duºa. S-a prezentat
onorul, sicriul a fost coborât din
aeronavã ºi depus pe catafalc,
fiind organizatã apoi o ceremo-
nie religioasã. S-a dat citire ordi-
nului de avansare la gradul de
sublocotenent post-mortem a
plutonierului-major Claudiu Con-
stantin Vulpoiu, care    ºi-a pier-
dut viaþa în timpul executãrii unei
misiuni de luptã în teatrul de ope-

Ultima misiune pentru Claudiu Constantin Vulpoiu

Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!Adio, drag camarad!

 Aproximativ 500 de „Scor-
pioni Negri“ au plecat în Afga-
nistan la începutul lunii februa-
rie a.c., principala misiune a lor
fiind de a menþine securitatea ºi
stabilitatea în aria de responsabi-
litate în care acþioneazã (o porþi-
une din autostrada A1), precum
ºi asigurarea libertãþii de miºcare
a forþelor de coaliþie. În prezent,
în Afganistan sunt dislocaþi apro-
ximativ 1.000 de militari, Scor-
pioni Roºii ºi Negri. Din anul
2002, de când România partici-
pã la misiunile din Afganistan,
23 de militari au cãzut la datorie,
iar alþi 130 au fost rãniþi. 

Pânã acum, Armata României
a pierdut 26 de militari în toate
teatrele de operaþii la care au par-
ticipat ºi alþi peste 140 au fost rã-
niþi. Din anul 1991, aproximativ
40.000 de militari au fost dislo-
caþi în diferite zone de conflict
pentru a participa la misiuni de
menþinere a pãcii.

Prieteni, colegi, membri ai familiei, dar ºi reprezen-
tanþi ai administraþiei publice locale ºi judeþene, ºi mi-
nistrul Apãrãrii Naþionale, Mircea Duºa, l-au întâmpi-
nat, ieri dupã-amiazã, la Aeroportul Craiova pe subloco-
tenentul post-mortem Claudiu Constantin Vulpoiu. ªi-
au luat adio de la un om deosebit, un suflet mare, dupã
cum l-au descris colegii sãi din cadrul Batalionului 20

Infanterie „Scorpionii Negri“, pe militarul care ºi-a pier-
dut viaþa duminicã dimineaþã, pe autostrada A1 Kabul-
Kandahar, în urma unui atac sinucigaº cu un autovehicul
încãrcat cu exploziv. Ceremonia a fost scurtã, sobrã, fi-
ind citite ordinele de înaintare în grad ºi de conferire a
Ordinului Naþional “Steaua României” în grad de Cava-
ler, pentru militari, cu însemn de rãzboi.

raþii din Afganistan. De aseme-
nea, i s-a conferit, post-mortem,
Ordinul Naþional “Steaua Româ-
niei” în grad de Cavaler, pentru
militari, cu însemn de rãzboi. Ta-
tãl tânãrului militar n-a rezistat
pânã la final, având nevoie de în-
grijiri medicale dupã ce i-a venit
rãu. Colegii sãi, profund marcaþi
de cele petrecute, unii dintre ei
fiindu-i alãturi în mai multe mi-
siuni, au spus cã încã sunt în sta-
re de ºoc, ºi le este greu sã crea-
dã cã Vulpoiu nu mai este printre
ei... Un om bun, sãritor, cu ini-
mã mare ºi, în special, omul pe
care ai dori sã-l ai alãturi la lup-
tã.... aºa l-au descris colegii pe
Claudiu Constantin Vulpoiu.

Claudiu Constantin Vulpoiu
avea 35 de ani ºi era angajat al

Ministerului Apãrãrii Naþionale
din anul 2001. A lãsat în urma sa
o soþie ºi o fetiþã de numai un an
ºi jumãtate. Pânã acum, Claudiu
Constantin Vulpoiu a mai parti-
cipat la ºase misiuni externe, în
Afganistan ºi Irak  Claudiu Con-
stantin Vulpoiu a mai vãzut
moartea cu ochii în noiembrie
2010, în poligonul Cincu (Bra-
ºov), dupã ce un proiectil a ex-
plodat în þeava unui aruncãtor de
120 mm.

„Un om
deosebit...”

Plutonierul-major Ion Sîrbu,
care a stat umãr la umãr cu
Claudiu Constantin Vulpoiu ºi în
momentele nefericite de la Poli-

gonul Cincu, în 2010, a poves-
tit cât s-a luptat Claudiu sã-ºi
revinã: „În primul rând aº vrea
sã transmit condoleanþe fami-
liei la aceastã grea pierdere,
pentru cã îi cunosc. Claudiu a
fost un om deosebit, un suflet
mare. Am lucrat împreunã cu
el din anul 2000, am fost ple-
caþi în patru misiuni interna-
þionale ºi am trecut împreunã
ºi prin evenimentul de la Cin-
cu. Atunci am avut noroc
amândoi...El a avut rãni gra-
ve, dar s-a recuperat ºi s-a în-
tors pe front. Nu ºtii niciodatã
ce te aºteaptã. Mi-aº fi dorit sã-

l aºtept la un aeroport civil, nu
în aceste condiþii. Nici acum
nu-mi vine sã cred..”, a poves-
tit Sîrbu, stãpânindu-se cu greu.

Reamintim cã, ministerul Apã-
rãrii Naþionale (MApN) anunþa,
duminicã dimineaþa, printr-un co-
municat, moartea unui militar cra-
iovean ºi rãnirea altor cinci, în
urma unui atac cu un dispozitiv
exploziv improvizat, în Afganis-
tan. Militarii români executau o
misiune de patrulare în comun cu
forþele de securitate afgane, pe
autostrada A1 (Kabul-Kandahar),
la aproximativ zece kilometri sud-
vest de Baza operaþionalã înainta-
tã Mescall. Ulterior, reprezentan-
þii MApN au fãcut publice nume-
le militarului mort ºi al celor rãniþi
în urma atacului sinucigaº. Plu-
tonierul-major Claudiu Constantin
Vulpoiu a decedat, iar sublocote-
nentul Ionuþ Alin Marinescu, plu-
tonierul-major Florin Ionel Murã-
rescu ºi caporalii clasa a III-a
Marius Cristian Cãnuci, Marius
Bogdan Radu ºi Eugen Valentin
Pãtru au fost rãniþi.  Militarii ro-
mâni executau o misiune de pa-
trulare cu trei maºini de luptã
MRAP (Mine Resistant Ambush

Protected - rezistente la mine ºi
protejate împotriva ambuscade-
lor) pe autostrada A1, la aproxi-
mativ zece kilometri sud-vest de
Baza operaþionalã înaintatã Mes-
call.  În timpul patrulãrii, un au-
tovehicul condus de un insurgent,
încãrcat cu explozibil, a intrat în
plin în maºina de luptã în care se
aflau cei ºase militari rãmâni.
Claudiu Vulpoiu a murit pe loc în
urma deflagraþiei, iar colegii lui au
fost rãniþi.
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Urmare a tragicului eveniment în urma cãruia camaradul nos-
tru din cadrul Batalionului „Scorpionii Negri” a trecut în nefiin-
þã, cele douã unitãþi de jandarmi din Craiova, respectiv Inspectora-
tul de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã
Craiova, sunt solidare atât cu familia acestuia ºi cu colegii sãi aflaþi
în teatrul de operaþii din Afganistan, cât ºi cu cei din cazarma
Craiova. În acest sens, activitãþile dedicate sãrbãtoririi Zilei Jan-
darmeriei Române ce au fost planificate pentru data de astãzi -
Ziua Porþilor Deschise - cu începere de la ora 11.00 la Centrul
Multifuncþional Craiova ºi activitatea festivã - la ora 14.00 la Pri-
mãria municipiului Craiova – se anuleazã. Personalul celor douã
unitãþi de jandarmi îºi cere scuze pentru disconfortul creat tuturor
celor care au fost invitaþi sã participe la aceste activitãþi.
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Ieri, la orele prânzului, locul
de joacã de pe strada „Caracal”
îºi primise deja vizitatorii. Câþi-
va copii care ieºiserã de la grã-
diniþã trecuserã ºi pe la toboga-
nele care au fost montate în
urmã cu o lunã. Bunicii le þineau
ghiozdãnelele, iar ei alergau pe
scãri, marea lor bucurie fiind sã
alunece pe pantele din plastic.
Jocul se repeta de multe ori, în
doar câteva minute, dar nimeni
nu obosea ºi nu se lãsa convins
sã meargã acasã. „Este un loc
frumos pentru craioveni, o idee
foarte bunã cu aceste locuri de
joacã. Eu am un nepoþel de doi
ani ºi nu aveam unde sã îl duc
ca sã se mai joace ºi el dupã ce
terminã programul la grãdiniþã.
Tot timpul venim la amiazã aici
ºi aºa îºi face ºi poftã de mân-
care”, a spus Mariana Pencea,
pensionarã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Primãria Craiova continuã amenajarea
locurilor de joacã pentru copii în toate
cartierele oraºului, spre bucuria celor
mici, dar ºi a pãrinþilor. Toboganele, ca-
ruselele, leagãnele ºi balansoarele în
nuanþe vesele sunt adevãrate pete de cu-
loare în grãdiniþele ºi pãrculeþe dintre

blocuri. Mai tot timpul ele sunt pline de
prichindeii care aleargã de colo-colo,
petrecând ºi ore întregi la joacã pe covo-
raºul cauciucat. Bunicii sunt bucuroºi cã
micuþii mai pot sã facã miºcare, iar ma-
rea dorinþã este ca aceste locuri de joacã
sã nu fie distruse.

O zonã neîngrijitã
a fost recuperatã

În locul de joacã de pe „Cara-
cal” se aflã un tobogan mare, sub
formã de castel, cu mai multe in-
trãri, aceasta fiind marea distrac-
þie a copiilor. Pe covoraºul cau-
ciucat, care îi protejeazã pe co-
pii de lovituri, se mai aflã un ba-
lansoar ºi un mic leagãn. Toate
acestea au fost montate în mijlo-
cul unui spaþiu verde care, între
timp, se sãlbãticise. „Au fãcut un
lucru bun pentru cã aici era un
loc neîngrijit. În felul acesta, ne
folosim ºi noi de el. Ar mai tre-
bui poate câteva bãncuþe pentru
pãrinþi ºi bunici ºi neapãrat vreo
douã coºuri de gunoi. Dar cel mai
important: ar fi bine ca poliþiºtii
comunitari sã mai treacã ºi pe
aici, mai ales seara, pentru cã
sunt câteva grupuri de romi care

mereu fac mizerie pe aici ºi tot
încearcã sã strice acest spaþiu.
Ar fi pãcat pentru cã este foarte
frumos”, a spus Anghel Micºo-
miu, un pensionar care se afla cu
nepoþelul în acelaºi pãrculeþ.

Distracþie maximã
pentru copii

Un loc de joacã foarte populat
este cel din zona pieþei aflate în
cartierul Valea Roºie. Ieri la prânz,
pãrculeþul era plin de copiii care
aproape cã nu mai ºtiau în ce sã
se dea mai întâi. Toboganul-cas-
tel era în centru atenþiei ºi era un
adevãrat deliciu pentru micuþi sã
se aventureze prin tubulatura co-
loratã, pentru ca apoi sã-ºi facã
vânt cu toatã puterea pe pistele
ondulate. Când ajungeau jos, o
luau de la capãt.
”Dupã cum vedeþi, nu
putem sã îi mai luãm
de aici. Când sunt aca-
sã zic sã venim la cas-
tel ºi trebuie sã ieºim
câteva ore cu ei. Dar
este foarte bine pen-
tru cã mai aleargã,
stau în aer, ceea ce e
bine pentru sãnãtatea
lor. E bine cã ne ofe-
rã ºi siguranþã, copiii
nu au cum sã se ac-
cidenteze fiindcã lo-
cul de joacã este aºe-
zat pe acest covor din
cauciuc”, a spus Ilea-
na Apostol, care ieºi-
se cu copilul pentru câteva ore în
pãrculeþ.

Concursurile
de ºah dintre blocuri

Locul de joacã este printre pu-
þinele existente în cartierul Valea
Roºie, motiv pentru care mai me-
reu este plin de copii. În plus faþã
de celelalte, acesta are ºi câteva
aparate de fitness pentru adulþi.
Tot aici sunt bãnci pe care buni-
cii îºi aºteaptã nepoþii. Alãturi se
aflã ºi un foiºor din lemn care
mai tot timpul este plin de pensi-
onari. Aici au loc adevãrate con-
cursuri de ºah ºi table. „Pentru
noi, pensionarii, este un loc foar-
te bun ca sã ne petrecem timpul.
Facem piaþa de dimineaþã ºi în-
totdeauna ne oprim puþin ºi aici.
Mai discutãm ºi dupã-amiazã ve-
nim sã facem o partidã de table
sau ºah, fiecare la ce se petrece
mai bine. Mai este un foiºor în
cartier, dar ar fi bine sã facã ºi
mai multe ca sã aibã oamenii unde

sã se odihneascã”, a spus Nico-
lae Marinescu, pensionar.

Tobogane colorate
pe... kilometrul zero

Chiar la kilometrul zero al ora-
ºului, în apropierea fostei tera-
se Union, a fost amenajat un co-
chet loc de joacã. Deºi spaþiul
nu este foarte mare, fiind înca-
drat de blocuri ºi stradã, el a fost
amenajat în amãnunt. Un tobo-
gan uriaº se aflã în mijlocul pãr-
culeþului, fiind înconjurat de un
leagãn, un balansoar ºi un caru-
sel. Copiii sunt încântaþi de lo-
cul de distracþie ºi mai cã nu vor

sã intre în casã. „Avem grãdini-
þa foarte aproape ºi întotdeauna
ne oprim aici dupã ce nepoþica
terminã programul. Este un loc
foarte plãcut ºi a schimbat cu
totul imaginea zonei. Chiar ºi
gãrduleþul acesta în culori vese-

le face ca totul sã arate altfel.
De oriunde te uiþi, de pe pasaj
sau de dincolo de Curtea de
Apel, se vede paleta aceasta fru-
moasã. Cel mai important este
însã cã aceºti copii au unde sã
se joace ºi sã facã miºcare”, a
spus Nadia Rotaru, pensionarã.

150 de locuri
de joacã
vor fi montate
în tot oraºul

Primãria Craiova are în plan
sã reamenajeze toate locuri de
joacã vechi ºi ruginite cu alte

noi, în culori pastelate ºi
dotate cu paviment de pro-
tecþie. Pânã în acest mo-
ment, au fost montate 47 de
astfel de spaþii de joacã, în
diferite zone ale Craiovei, ºi
acþiunea continuã pânã ce
vor fi epuizate toate cele
150 de echipamente pe care
municipalitatea le-a achizi-
þionat deja. Unul dintre ele
va fi în cartierul Craioviþa
Nouã, în zona fostei poºte,
care se aflã deja în curs de
amenajare. „Multe locuri de
joacã au fost amenajate în
interiorul grãdiniþelor de
copii, în jur de 43 de spa-
þii, ºi patru în mai multe

pãrculeþe din oraº, dar ºi prin-
tre blocuri. Acþiunea continuã,
urmând sã fie înlocuite toate
leagãnele ºi toboganele vechi
care existã în cartiere”, a decla-
rat Ionuþ Pârvulescu, purtãtorul
de cuvânt al Primãriei Craiova.
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Nicolae Sorin Rãducan – di-
rectorul executiv APIA Centrul
Judeþean Dolj a precizat într-un
comunicat de presã cã anul ac-
tual de cotã se încheie la 31 mar-
tie 2014, iar declaraþiile anuale
trebuie completate ºi depuse la
centrele APIA pânã la data de 14
mai 2014, inclusiv, fãrã penali-
zãri. Declaraþiile trebuie depuse
de cãtre producãtorii care deþin
cotã pentru vânzãri directe ºi de
cãtre operatorii care achiziþio-

Ieri,
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Începând de ieri, 01 aprilie 2014,
operatorii care achiziþioneazã lapte,
precum ºi producãtorii deþinãtori de
cotã de lapte pentru vânzãri directe

trebuie sã depunã declaraþiile anua-
le privind livrãrile, respectiv vânzã-
rile directe, efectuate în anul de cotã
2013/2014.

Utilizatorii de gaz natural, din regiu-
nea Olteniei, cu excepþia consumatori-
lor casnici, pentru a putea beneficia de
scutire directã de accize pentru gazul
natural utilizat în scopurile scutite de
la plata accizelor (altele decât comer-
ciale) trebuie sã depunã o notificare la
Direcþia Regionalã Vamalã Craiova. Uti-
lizatorii care pot beneficia de scutirea
menþionatã, dacã depun notificarea,
sunt: organizaþii de caritate, spitale,

sanatorii, aziluri de bãtrâni, orfelinate
ºi alte instituþii de asistenþã socialã, in-
stituþii de învãþãmînt ºi lãcaºuri de cult.
„Modelul de notificare nu are un for-
mat tipizat, dar este obligatoriu sã con-
þinã datele utilizatorului, informaþii pri-
vind activitatea desfãºuratã ºi cantita-
tea de gaz natural solicitatã în regim de
scutire de la plata accizelor”, ”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de presã al
DRV Craiova.

neazã lapte de la
producãtori.

Producãtorii de-
þinãtori de cotã pen-
tru vânzãri directe
trebuie sã complete-
ze declaraþia anualã
conform datelor din
Caietul fermierului.
Precizãm cã, în
funcþie de cota de
vânzãri directe deþi-
nutã, Caietul fermie-
rului este de douã ti-
puri: tip A (pentru
producãtorii care
deþin cotã mai mare
de 5.000 de kilo-
grame) ºi tip B
(pentru o cantitate
mai micã de 5.000

de kilograme). Este important de
menþionat cã producãtorul care
deþine cotã pentru vânzãri directe
trebuie sã depunã declaraþia
anualã chiar dacã nu a comer-
cializat lapte sau produse lactate
în cursul anului de cotã. „Preci-
zãm cã, producãtorilor de lapte
care nu depun în termenul legal
stabilit declaraþia anualã privind
cantitãþile comercializate, li se
aplicã penalitatea de retragere a
cotei individuale de lapte la re-

zerva naþionalã. Cotele individua-
le nu vor fi retrase dacã produ-
cãtorii deþinãtori de cotã vor
transmite, pana pe data de 21 iulie
2014, împreunã cu declaraþia
anualã ºi o justificare scrisã, da-
tatã ºi semnatã, asupra imposi-
bilitãþii transmiterii acestei decla-
raþii în termenul legal”, se mai
spune în comunicatul remis de
APIA Dolj.

Penalitãþi
pentru cei care
nu depun la termen
declaraþia anualã

Cumpãrãtorii de lapte trebuie
sã depunã la cen-
trele judeþene
APIA declaraþia
anualã privind
cantitatea de lap-
te achiziþionatã
în anul de cotã
2013/2014, ter-
menul limitã fiind
tot 14 mai 2014.
Pentru cumpãrã-
torii de lapte care
nu depun la ter-
men declaraþia
anualã privind
cantitãþile achizi-
þionate, sunt cal-
culate penalitãþi
pentru fiecare zi calendaristicã
de întârziere, începând cu data
de 15 mai. Penalitatea reprezintã
suma corespunzãtoare taxei da-
torate pentru o depãºire de
0,01 % din cantitãþile de lapte
care i-au fost livrate de produ-
cãtori pentru fiecare zi calenda-
risticã de întârziere. Aceasta
suma poate sã fie cuprinsã între
100 ºi 100.000 EUR. „În egalã
mãsurã, cumpãrãtorul de lapte
care nu trimite declaraþia anualã
riscã sã piardã dreptul de a achi-
ziþiona lapte de la deþinãtorii de
cotã, prin retragerea aprobãrii.

Cota de lapte alocatã Romaniei
în anul de cotã 2013-2014 este
de 3277196,478 tone. Anul de
cotã 2013/2014 s-a încheiat la
31 martie a.c”, a mai subliniat
Nicolae Sorin Rãducan – direc-
torul executiv APIA Centrul Ju-

deþean Dolj. De la 1 aprile 2014
ºi pâna la 31 martie 2015, se de-
ruleazã ultimul an de cotã din ci-
clul de 7 ani ,2008-2015, con-
form Reg.1234/2007.

28.185 deþinãtori
de cotã de vânzare
directã

Regiunea de dezvoltare IV SV
Oltenia a avut în anul de cotã
2013/2014,  28.185 deþinãtori de
cotã de vânzare directã ºi livra-
re. În Dolj – 6350 deþinãtori  cotã
vânzare directã ºi 85 deþinãtori

de cotã de livrare; în Gorj - 3921
deþinãtori  cotã vânzare directã
ºi 1089 deþinãtori de cotã de li-
vrare; în Mehedinþi - 9118 deþi-
nãtori  cotã vânzare directã  ºi 0
deþinãtori de cotã de livrare; în
judeþul Olt - 2966 deþinãtori  cotã

vânzare directã ºi 4
deþinãtori de cotã de
livrare iar în Vâlcea
- 4300 deþinãtori
cotã vânzare direc-
tã   ºi 352 deþinãtori
de cotã de livrare.
„Deþinãtorii de cotã
de vânzare directã
au obligaþia sã de-
punã declaraþia pri-
vind laptele ºi pro-
dusele lactate vân-
dute direct pânã la
14 mai 2014 con-
form datelor din
caietul fermierului.
Dacã deþinãtorul de

cotã nu depune declaraþia este
somat ºi dacã nici în urma so-
mãrii nu depune declaraþia, se re-
trage cota la Rezerva Naþionalã.
Declaraþiile se trimit la CJ APIA
judeþene prin poºtã, se pot de-
pune personal la compartimen-
tele cotã de lapte sau la centrele
locale ale CJ APIA. În regiune
funcþioneazã 7 cumpãrãtori de
lapte: 1 în Dolj, 3 în Gorj ºi 3 în
Vâlcea.” a mai declarat Nicolae

Sorin Rãducan.  Ieri, La CJ APIA
Dolj s-au depus ºi înregistrat 65
declaraþii ale deþinãtorilor de cotã
din judeþul Dolj.
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Pagină realizată de
MAGDA BRATU

După o idee împrumutată din
alte ţări europene, „Biblioteca
stradală” a fost adusă în
centrul Craiovei în urmă
cu un an ş i jumătate,
bucurându-se de atenţia
şi interesul localnicilor.
„Iniţiam acest proiect cu
gândul că vom reuşi să
aducem cartea, informa-
ţia mai aproape de cetă-
ţean. Toţi cei care au dorit
să iasă din tumultul cotidian
alegând să răsfoiască sau sa
citească o carte au găsit atmo-
sfera propice în centrul oraşu-
lui. Rafturile amplasate aici, ca şi
mesele şi scaunele unde în vara tre-
cută am organizat un veritabil ate-
lier de creaţie, un amestec de joacă
şi talent la care, în egală măsură, au
participat cei mici şi părinţii lor, re-
prezintă două iniţiative care au prins,
care s-au dovedit benefice prin

Craiovenii, „avizi” de lectură!
Sunt localnici ai Craiovei care de vore ază

cărţile ! La propriu! Altfe l nu se  explică repe-
ziciunea cu care  se golesc rafturile amplasate
de  Biblioteca Judeţeană „Alexandru ş i Aristia
Aman” în English Park  ş i în Piaţa „Mihai Vi-
te azul”. De şi nu mai puţin de 110 volume au
fost  puse  la dispoziţ ia cititorilor pe  data de 21
martie,  ieri, la ora prânzului,  mai erau dispo-
nibile,  în total, doar şase…

Proiectul „Biblioteca stradală” a fost lansat în
toamna anului 2012, având ca scop promovarea
lecturii. În cadrul acestuia, atât în Piaţa Prefec-
turii, cât şi în English Park – zone în care craio-

venii petrec mult timp în aer liber – au fost am-
plasate rafturi cu cărţi cu acces liber pentru pu-
blic. Nu după mult timp, mobilierul din lemn a
fost vandalizat, iar cei care au împrumutat cărţi-
le au „uitat” să le mai aducă înapoi…

Chiar şi în aceste condiţii, reprezentanţii Bi-
bliotecii „Aman” spun că vor continua să „apro-
vizioneze” rafturile „cu lucrări inedite, cu lecturi
îndrăgite şi apreciate de publicul larg”. Speranţa
lor este că, în timp, craiovenii, indiferent cât de
avizi de lectură sunt, vor înţelege să respecte re-
gula de a returna cărţile în stare bună sau de a
oferi altele în schimb.

oportunităţile de relaxare, dar şi edu-
cative pe care le-au oferit”, a de-
clarat Lucian Dindirică, managerul
Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman”.

Odată cu venirea primăverii, re-

prezentanţii instituţiei doljene s-au
pregătit pentru relansarea proiec-
tului. Nu mică le-a fost însă mira-
rea să constate că pe rafturile „Bi-
bliotecii stradale” şi-au găsit deja
loc o mulţime de cărţi. Şi asta nu

pentru că cei care le-au împru-
mutat astă-toamnă s-au gândit să
le restituie, ci prin bunăvoinţa unor
angajaţi ai companiei Ford. «După
data de 1 aprilie aveam în vedere
dotarea rafturilor din English Park
şi Piaţa „Mihai Viteazul” cu lucrări
inedite, cu lecturi îndrăgite şi apre-
ciate de publicul larg. Nu mică
ne-a fost mirarea când am consta-
tat că cineva ne-a luat-o înainte şi
a înzestrat rafturile cu multe cărţi.
Am aflat că iniţiativa a aparţinut
angajaţilor de la Ford, care, într-
un nobil demers, au organizat o co-
lectă de carte. Nu putem decât să
le mulţumim», a mai spus Lucian
Dindirică.

Graţie celor 110 volume dona-
te, rafturile micilor bibliotec i au
prins din nou viaţă, aşteptându-şi
cititorii. Însă nu pentru mult timp:
ieri, la zece zile de la frumosul gest

al reprezentanţi-
lor companiei de

automobile,  doar
şase cărţi se mai „odih-

neau” pe unul din rafturile ampla-
sate în English Park. Între ele,
„Mari navigatori în jurul lumii”,
„Prepararea băuturilor în casă” şi
„Gorki” de I. Gruzdev, care fie
între timp au fost restituite de citi-
tori, fie n-au suscitat prea mare in-
teres din partea „colecţionarilor”.
Cu toate aces tea, reprezentanţii
bibliotec ii doljene vor reface în
curând „stocurile” de carte,  odată
cu relansarea „Bibliotec ii s trada-
le” relansând şi rugămintea către
cititori: „Alături de cartea pe c are
o consultă să doneze un alt vo-
lum care să să-şi găsească astfel
loc în spaţiile spec ial amenajate
din oraş”, potrivit managerului
Luc ian Dindiric ă.

Organizat de Elite
ART Club UNESCO,
„Jeunesses Musicales”
România şi Filarmonica
„Oltenia”, „Jeunesses
Musicales” Craiova
Conducting Masterclass
este deschis dirijorilor de
toate naţionalităţile şi toate vârstele.
Maestrul Jin Wang va alege cursanţii
în urma aplicaţiilor trimise de aceştia.
Vor fi acceptaţi 12 participanţi activi
(pentru repetiţii cu două piane şi cu
orchestra) şi alţi 12 semi-activi (repeti-
ţii numai cu două piane), ca şi un
număr nelimitat de participanţi pasivi.
Masterclass-ul se va desfăşura la
Filarmonica „Oltenia”, între 9 şi 16
iunie, limbile de predare fiind engleza şi
germana.

Candidaţii vor trimite documentele
de înscriere (formular, CV, copie după
carte de identitate sau paşaport, scurt
demo – link YouTube, dacă este
posibil) până pe 9 mai a.c., fie pe
adresa e email
masterclass@bucharestcompetition.ro,
fie prin poştă, la adresa Elite ART
Club UNESCO („Jeunesses Musica-
les” Craiova Conducting Master-

Masterclass internaţional de dirijat,
la Craiova, cu maestrul Jin Wang

Dirijorul austriac de origine  chineză Jin Wang, unul
dintre  ce i mai distinş i artiş ti ai gene raţiei sale, va s usţi-
ne  la Craiova, în perioada 9-16 iunie a.c., un maste rclass
adres at dirijorilor de  toate  vârstele din România ş i din
străinătate . Candidaţii pot trimite documentele de în-
scrie re până pe  data de 9 mai a.c., urmând s ă fie s ele c-
taţi 12 participanţi activi şi 12 se mi-activi. Cei mai buni

Jin Wang a urmat c ursurile Beijing Central
Conservatory of Music şi ale Universităţii de Mu-
zică din Viena, avându-i ca profesori pe Karl Oster-
reicher, Leopold Hager,  Zubin Mehta şi Leonard
Bernstein. A lucrat ca asistent pentru Peter Eotvos
şi Vaclav Neumann. A câştigat opt competiţii inter-
naţionale importante, printre care „Prague Spring”
în Republica Cehoslovacă (Rafael Kubelik), „Mal-
ko” în Copenhaga şi „Toscanini” în Parma, Italia.
A colaborat cu peste 100 de orchestre, unele dintre
acestea de renume mondial. Încă din anul 1992 are
o relaţie apropiată şi colaborează frecvent cu Or-
chestra Radio din România şi, de asemenea, de pes-
te 10 ani, cu  Filarmonica „George Enescu” din
Bucureşti. A fost director general muzical la Opera
Wurzburg din Germania şi Professor for Conduct
and Orchestra Education (profesor de dirijat şi edu-
caţie orchestrală) în cadrul Royal Academy of Music
din Stockholm. A fost, totodată, şi membru al ju-
riului în renumitul concurs „Jorma Panula” din
Vaasa, Finlanda, şi în competiţia „Gregorz Fitel-
berg” desfăşurată în Polonia.

vor dirija Orche stra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia”
într-un concert de gală, care  va ave a loc pe data de 16
iunie 2014. „Jeune sses  Mus icales” Craiova Conducting
Maste rclass este dotat şi cu un Pre miu Special: mae s-
trul Jin Wang şi instituţia craioveană vor oferi unuia din-
tre participanţi şansa de  dirija un concert din stagiunea
2014-2015 a Filarmonicii „Oltenia”.

class), strada „Constantin Noica”
nr. 134, sector 6, 061055, Bucureşti.
Participanţii selectaţi vor fi anunţaţi
până pe 14 mai, pe site-ul www.bu-
charestcompetition.ro. Aceştia vor
achita o taxă de participare: 880 de
euro pentru participanţii activi, 440 de
euro pentru cei semi-activi, 200 de
euro pentru auditori.

Cursurile vor avea loc între 9 şi 14
iunie, iar repertoriul (pe care partici-
panţilor le este recomandat să-l
studieze temeinic) cuprinde Uvertura
operetei „Liliacul” de J. Strauss,
Uvertura operei „Forţa destinului”
de G. Verdi, Simfonia a IV-a (partea
I) de R. Schumann, creaţii de S.
Prokofiev şi N. Rimski-Korsakov (cu
acompaniament de două piane),
Rapsodia Română nr. 1 în La
major de George Enescu, Aria „Si,
mi chiamano Mimi” din opera

„Boema” de G. Puccini, creaţii de J.
Strauss, G. Verdi, J. Haydn, W.A.
Mozart (cu Orchestra Simfonică a
Filarmonicii „Oltenia”).

Cei mai buni participanţi activi vor fi
selectaţi de maestrul Jin Wang să
dirijeze orchestra craioveană într-un
concert de gală care va avea loc luni,
16 iunie, începând cu ora 19.00, în sala
Filarmonicii. De asemenea, va fi oferit
şi un Premiu Special: cel mai bun
participant va dirija un concert în
stagiunea 2014-2015 a Filarmonicii
„Oltenia”. În plus, toţi cursanţii vor
primi Diplomă de participare. Pentru
orice informaţii legate de „Jeunesses
Musicales” Conducting Masterclass
candidaţii pot contacta biroul de
organizare la adresa de e-mail
masterclass@bucharestcompetition.ro
sau la numărul de telefon
0742.355.775.
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Craiova se redefineºteCraiova se redefineºteCraiova se redefineºteCraiova se redefineºteCraiova se redefineºte
Cu câte constrângeri – birocratice, eco-

nomice, sociale – se confruntã un edil, din-
colo ºi dincoace de siajul sãu politic ori, mai
exact, partinic, iatã o întrebare pe care o
ignorãm, cu ori fãrã ºtiinþã, deseori însã cu
o greu explicabilã dozã de disociere resenti-
mentarã. Desigur, ca în orice act de gestiu-
ne, îndeosebi edilitarã, un program, oricât
de sagace ºi promiþãtor, declinã, în succesi-
unea unui mandat, promisiuni ori numai sca-
denþe pe care, cu certitudine, chiar cel care
l-a angajat nu ºi le doreºte. Existã, de ase-
menea, o marjã a promisiunilor, fatalmente
mai generoasã decât ºansele, reale, contex-
tuale ºi conjuncturale ale insidiilor niciodatã
anticipate în amploarea lor, însã ºi acest lu-
cru intrã în ecuaþia unui firesc, de devreme
ce fiecare, în propria existenþã, personalã ºi
familialã, cu care se confruntã.

Craiova, cu echipa ei edilitarã de-acum
rodatã ºi cu siguranþã mai rezonantã cu
ceea ce ºi-a propus sã facã, tresaltã, în
aceste zile, sãptãmâni ºi luni, sub impulsul
unei operaþii de înnoire nelipsitã de un plus

de grandoare care ar merita mai multã so-
lidaritate civicã din partea noastrã, a tutu-
ror. Centrul vechi al Bãniei, al cãrei trecut,
tot ce se poate, captivant în straiele sale
„târgoveþe” de prin uitate vremuri, e, acum,
un ºantier în conturile cãruia se redefineº-
te orgoliul unei operaþii pe cât de ambiþioa-
se pe atât de promiþãtoare. Nu ºtiu cum
arãta Craiova – mãrturiile fotografice, nu
prea multe, din pãcate, sunt mult prea su-
perficiale, rãmân totuºi câteva dense pa-
gini de istoriografie ºi de literaturã cu un
impact testamentar ceva mai consistent. ªi
în lumina lor, Bãnia din veacul al XVIII ºi
al epocii interbelice emana o particularitate
ei de un farmec particular. Îmi revin în
memorie emoþionante pagini scrise de un
uitat, dar faimos romancier ºi diplomat
francez de prin anii 20 ai veacului trecut
(dacã nu mã înºel romanul se numea chiar
„La Maison blanche, cu trimitere la vechea
ºi actuala Casã Albã tangentã cu English
Parkul, restituitã chiar în aceste zile în cro-
matica ei originarã), ca ºi cele ale lui Ar-

ghezi, ale lui Aderca ºi alþii.
Proiectul acesta, ambiþios, cum spu-

neam, are, pe cât îmi dau seama, un dublu
resort: de re-facere ºi de redefinire: re-fa-
cerea presupune restituirea unui profil con-
taminat de cenuºa timpului, redefinirea, cu
siguranþã chiar mai dificilã – ºi mai orgo-
lioasã -, înseamnã un plan de reinvestiri în
arhitecturã, dar mai ales într-un sistem so-
cialã, în care accesul la servicii, cu accent
pe valorizarea, recreativã, a timpului liber,
n-ar trebui sã ignore nici atributul acela, cu
rãdãcini antice, de …agorã. Spaþiu, adicã,
al reflecþiei ºi al meditaþiei, al confruntãrii
opiniilor sub semnul aceluiaºi spirit solidar
cu destinul Cetãþii în care trãim.

ªtiu cã Primãria e profund antamatã la
acest proiect; nu lipseºte nici cutezanþa de-
ciziilor, în ciuda unor opoziþii, multe diver-
sioniste ori resentimentare, aºa cum anti-
cipa. Nu ducem lipsã de cârcotaºi. ªi nici
de scepticii de serviciu, trecuþi, uneori, cu
sãracul lor bagaj de cunoºtinþe ºi de idei, în
tabãra celor cãrora nu le place nimic din

ceea ce se schimbã sub ochii noºtri. ªi nu
le place numai ºi numai fiindcã au apucat,
de la început, pe un drum al difidenþei, al
contestaþiei cu orice chip, eºuând chiar, la-
mentabil, în zona unei uri aproape viscera-
le. Repudierea e formã ºi de cabotinism,
cât timp inteligenþa nu-þi elibereazã zarea
unei minime înþelepciuni.

Dincolo de corul lamentaþiilor ºi al câr-
cotelilor, pânã la urmã specifice locului, o
promisiune, cât un proiect, ni se oferã în
toatã splendoarea ei captivantã. Un centru
civic în plinã croialã reînnoitoare, în care,
odatã câºtigat, poate vom reveni cu senti-
mente mai bune ºi mai tonifiante ºi la un
trecut, mai bogat ºi mai prestigios pe care
nu prea am ºtiut sã-l iubim, ba faþã de care,
cu o vinovãþie abia camuflatã, parcã l-am
privit cu oarecare jenã.

Oraºul, Cetatea, oricare ar fi aceasta, nu-i
doar un teren al trecerii ireparabile prin viaþã.
Este ºi acel loc autentificabil de destin ºi de
germinare a identitãþii. De luat aminte.
Totuºi.

În cadrul acestui proiect, pot
scrie scrisori de suflet pentru per-
soanele care au nevoie de o mân-
gâiere. «Prin proiectul “Scrie o
scrisoare!” dorim sã reînviem tra-
diþia scrisului liber, a comunicãrii
ºi a transmiterii gândurilor prin in-
termediul scrisorilor. Destinatarii
noºtri vor fi bãtrânii din cãminele
speciale, copiii Secþiei de Onco-
pediatrie din cadrul Spitalului Ju-
deþean de Urgenþã ºi de la orfeli-
nat. Scrisorile trebuie sã fie im-
personale, cu gândul la un bãtrân
care are nevoie de alinare sau un
copil în aceeaºi situaþie. In zilele
noastre, când mijloacele de comu-

ASCOR Craiova a iniþiat
proiectul “Scrie o scrisoare!”

Asociaþia Studenþilor Creºtin Ortodocºi Români
(ASCOR), filiala Craiova, aflatã sub patronajul Mi-
tropoliei Olteniei, a lansat un proiect inedit, intitulat

“Scrie o scrisoare!”.

Persoanele care doresc sã se
implice în acest proiect sunt ruga-
te sã redacteze scrisori pentru co-
piii bolnavi sau din centrele de pla-
sament, pentru o persoanã dragã
sau pentru bãtrânii din  cãmine ºi
sã le depunã la Biserica Sfântul
Gheorghe Vechi, situatã pe strada
Arieº nr. 9.

nicare s-au transferat în mediul
virtual, cuvântul scris de mânã a
devenit de ordinul trecutului. Scri-
soarea a devenit în numãr de in-
ventar la bibliotecã, într-o arhivã,
putem spune chiar cã a ajuns o
piesã de muzeu. Mi-aduc cu bu-
curie aminte când, copil fiind,
gãseam scrisori ale pãrinþilor:
mereu le priveam cu admiraþie ºi
respect», a precizat Bogdan Mi-
hai, preºedintele ASCOR Craiova.

Acesta a subliniat ºi importan-
þa redactãrii unor scrisori: “Noi ne-
am gândit sã nu facem ceva pe o
perioadã de timp limitatã, ci do-
rim ca, odatã începutã aceastã ini-
þiativã, sã se materializeze înconti-
nuu. În primul rând, scriem pen-
tru noi înºine. Fiecare dintre noi
vrem sã înmugureascã ºi sã încol-
þeascã în noi dragostea de a scrie.
Acesta este scopul nostru prim. În
al doilea rând, scriem pentru o altã
persoanã; aºadar, scriem pentru
destinatarul nostru”.

ALINA DRÃGHICI

Potrivit organizatorilor,
expoziþia a fost conceputã în
cadrul proiectului Comenius
multilateral “Young migrants-
at home abroad”, început în
anul 2012, cu finanþare de
24.000 euro, realizat în partene-
riat cu Germania (coordonator),
Lituania, Turcia, Polonia,
Portugalia. “Lucrãrile ce au fost
expuse astãzi reprezintã rodul

Cadre didactice ºi elevi din cadrul ªco-
lii Gimnaziale “Gheorghe Þiþeica din Cra-
iova”, însoþiþi de colegii din þãri precum
Germania, Turcua, Lituania, Polonia ºi

Portugalia, au prezentat ieri, în holul cen-
tral al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, vernisajul expoziþiei “Migraþia în
ultimii 50 de ani”.

muncii tuturor partenerilor din
acest proiect. Elevii noºtri, dar
ºi cei din þãrile partenere, sub
îndrumarea cadrelor didactice,
au realizat studii pe parcursul
celor doi ani de când a fost
demarat proiectul, ºi în final s-a
ajuns la rezultatul pe care l-am
prezentat astãzi. Proiectul
Young migrants-at home
abroad se încheie în luna mai,

atunci când va avea loc o
conferinþã pe tema migraþiei,
desfãºuratã de aceastã datã în
Turcia ªcoala noastrã mai este
implicatã ºi în proiectul Come-
nius bilateral “All the world’s a
stage”, cu o finanþare de
15.000 de euro, desfãºurat în
parteneriat cu o unitate ºcolarã
din Varna-Bulgaria. Trebuie
precizat ºi proiectul desfãºurat
pe Asociaþia “Gheorghe Þiþeica”
– Grundtvig Second Chance,
cu o finanþare de 15.000 euro,
în care avem ca parteneri
Spania (coordonatorul proiectu-
lui), Turcia, Letonia, Polonia,
Italia. Un alt proiect Comenius
Regio – “Let’s remove the
most devastating threat,
psychological violence, out of
our society” îl desfãºurãm
împreunã cu partenerii din
Turcia, precum ºi cu cei din
România, printre care ºi Casa
Corpului Didactic Dolj», a
precizat Camelia Buzatu,
directorul ªcolii Gimnaziale
“Gheorghe Þiþeica”.

ALINA DRÃGHICI

Camelia
Buzatu
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CIA a înºelat SUA cu privire la
tehnicile sale dure de interogare

CIA a indus în eroare deliberat
administraþia ºi populaþia ameri-
canã cu privire la metodele sale
dure de interogare, în vigoare în
timpul preºedintelui George W.
Bush, apreciazã un raport al
Senatului. În acest document de
6.300 de pagini redactat de
Comisia pentru Informaþii a
Senatului, CIA este acuzatã cã a
ascuns unele detalii cu privire la
brutalitatea metodelor sale,
asimilate torturii, potrivit „Wa-
shington Post”. Ea ar fi exagerat
importanþa unor comploturi ºi a
deþinuþilor încarceraþi în închisori
secrete ºi ar fi ascuns cã unele
informaþii determinante ar fi fost
oferite de deþinuþi înainte ca
aceºtia sã fie supuºi tehnicilor
brutale ale agenþilor americani,
explicã publicaþia. Informaþiile
cele mai preþioase despre Al-
Qaeda, „între care cele care au
condus la operaþiunea împotriva
lui Osama ben Laden, în 2011”,
nu au fost obþinute graþie metode-
lor CIA, afirmã „Washington
Post”. Acest raport este deocam-
datã confidenþial ºi cotidianul
susþine cã a putut divulga detalii
graþie indiscreþiei oficialilor care
au avut acces la el. Documentul a
fost întocmit în jurul „declaraþiilor
detaliate a zeci de persoane
deþinute de CIA” între 2002 ºi
2006. În perioada respectivã,
agenþia a fost avanpostul „rãzbo-
iului împotriva terorismului”
decretat de Bush ºi folosea aceste
tehnici asimilate torturii de
numeroºi apãrãtori ai drepturilor
omului. Metodele includeau
privarea de somn, dezbrãcarea
deþinuþilor sau simularea înecului.
Preºedintele Barack Obama a pus
capãt acestor tehnici la sfârºitul
lui 2009.

NATO nu confirmã retragerea
trupelor ruseºti din apropierea
frontierei cu Ucraina

NATO nu poate sã confirme
retragerea anunþatã a trupelor
ruseºti masate în ultima perioadã
la frontiera cu Ucraina, a declarat
ieri secretarul general al Alianþei
Nord-Atlantice, Anders Fogh
Rasmussen. „Din nefericire, nu
pot sã confirm faptul cã Rusia îºi
retrage trupele. Nu este ceea ce
constatãm”, a declarat Rasmussen
pentru presã înaintea unei reuniuni
a miniºtrilor de Externe din cele
28 de state membre ale organiza-
þiei, la Bruxelles. „Desfãºurarea
militarã masivã nu poate sã
contribuie, în nici un fel, la
diminuarea tensiunii (...). Îndemn
din nou Rusia sã-ºi retragã
trupele, sã-ºi respecte obligaþiile
internaþionale ºi sã înceapã un
dialog constructiv cu Ucraina”, a
adãugat el. Statele Unite au primit
cu prudenþã, luni, informaþii
ucrainene ºi ruse privind retrage-
rea parþialã a unor trupe ruse.
Secretarul american al Apãrãrii,
Chuck Hagel, a anunþat cã nu
poate confirma aceste informaþii,
subliniind totodatã cã este vorba
despre o etapã „necesarã în
vederea unei discuþii serioase” cu
privire la o „dezescaladare”.

COMENTAR IU

Desemnarea lui Manuel Valls ca premier
pune socialiºtii francezi în faþa unei între-
bãri: ºi-a pierdut capul Francois Hollande
sau vrea, cum insereazã „Le Point”, sã
mãreascã clivajul în câmpul stângii? Ex-
trem de dur s-a arãtat co-preºedintele Par-
tidului de Stânga – aliat al PS – Jean Luc
Melenchon, care îl calificã pe Manuel Valls
„cel mai mare divizor comun al stângii”.
Pentru a continua: „La un dezastru electo-
ral, ºeful statului rãspunde printr-o sinuci-
dere politicã. (...) ªeful statului este unicul
responsabil de dezastrul electoral care a lovit
stânga”. Pentru Melenchon, Manuel Valls
este „ultraminoritar în miºcarea socialistã,
minoritar la nivelul stângii ºi va deveni mi-
noritar în þarã”. A cultivat multã vreme de-
alungul parcursului sãu politic o atitudine
iconoclastã în partid. În 2009, luna iulie,
Martine Aubry, primul secretar, i-a cerut
intr-o scrisoare sã înceteze criticile sau sã
pãrãseascã partidul. În raspunsul sãu, publicat în
Financial Times, la 20 iulie 2009, sugera schimba-
rea numelui partidului. A divizat guvernul pe chestiu-
nea rromilor printr-o declaraþie belicoasã la 25 sep-
tembrie 2013. Atunci Cecile Duflot, ministrul ecolo-
gist, l-a acuzat cã pune în pericol actul european.
Supranumit multã vreme „Sarko al stângii”, pentru
faptul cã în 2007 Nicolas Sarkozy i-a propus sã
facã parte din guvernul de dreapta ºi deputatul de
Evry a refuzat, Manuel Valls poate neutraliza dreap-
ta, verzii... ºi pe el însuºi, cum menþioneazã aceeaºi
publicaþie „Le Point”. Oricum, sosirea lui Valls în
fruntea guvernului francez este ocazia pentru regla-
rea tuturor problemelor. Se aºteaptã ca Manuel Valls,
care n-a mai þinut un discurs de la alegerile primare
din 2011, sã se pronunþe pentru un TVA social, nu-

VVVVValls la Matignon: un duralls la Matignon: un duralls la Matignon: un duralls la Matignon: un duralls la Matignon: un dur
în postul de prim-ministruîn postul de prim-ministruîn postul de prim-ministruîn postul de prim-ministruîn postul de prim-ministru

Grupul rus Gazprom a eliminat,
ieri, reducerea de preþ acordatã la
finele anului trecut pentru gazele
naturale livrate Ucrainei, a declarat
directorul general Alexei Miller, trans-
mite Reuters. În luna decembrie
2013, Rusia a convenit sã acorde
Ucrainei un program de sprijin în
valoare de 15 miliarde de dolari, pre-
cum ºi reducerea cu 33% (pânã la
268,5 dolari pentru 1.000 de metri
cubi) a preþului gazelor naturale ru-
seºti livrate Ucrainei, dupã ce auto-

Gazprom a majorat cu o treime preþul
gazelor naturale livrate Ucrainei

ritãþile de la Kiev au refuzat sã sem-
neze un acord de liber schimb cu
Uniunea Europeanã. Însã în luna fe-
bruarie a acestui an tensiunile politi-
ce dintre Rusia ºi Ucraina au escala-
dat dupã ce preºedintele ucrainean
Viktor Ianukovici, susþinut de Mos-
cova, a fost înlãturat de la putere în
urma unor proteste de stradã care
s-au soldat cu aproximativ 80 de
morþi. „În conformitate cu contractul
în vigoare cu privire la livrãrile de
gaze naturale, în al doilea trimestru

al acestui an preþul gazelor na-
turale livrate Ucrainei va fi de
385,5 dolari pentru 1.000 de
metri cubi”, a declarat Alexei
Miller, precizând cã discoun-
tul acordat în luna decembrie
nu mai este valabil. Acordul
convenit în luna decembrie
prevedea cã preþul gazelor na-
turale poate fi revizuit trimes-
trial, în perioada cuprinsã în-
tre zilele de 5 ºi 10 ale primei
luni din noul trimestru.

Gãgãuzia, teritoriu autonom al Republi-
cii Moldova, vrea sã meargã cu Rusia. Ofi-
cialii locali spun cã regiunea îºi va declara
independenþa dacã oficialii de la Chiºinã
semneazã Acordul de asociere cu Uniunea
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Europeanã. Avertismenul vine la scurt timp
dupã ce preºedintele rus, Vladimir Putin, a
denunþat „blocada impusã Transnistriei de
cãtre Republica Moldova ºi Ucraina”, în
cadrul unei convorbiri telefonice cu can-
celarul german Angela Merkel. Dupã ce Re-
publica Moldova a parafat Acordul de aso-
ciere la UE, în noiembrie, la Vilnius, în Gã-
gãuzia s-au organizat, pe 2 februarie, douã
referendumuri. Unul pentru a vedea dacã
cetãþenii aleg sã meargã cu UE sau cu Ru-
sia ºi unul pentru declararea independenþei
în cazul în care Republica Moldova ºi-ar
pierde suveranitatea. Acum, autoritãþile lo-
cale din regiunea situatã în sudul Republi-
cii Moldova ameninþã cu declararea inde-
pendenþei dacã Chiºinãul face ultimul pas

spre alianþa cu vestul. „Procedãm exact ca
în Uniunea Europeanã, unde referendumul
este considerat o formã de exprimare a de-
mocraþiei. Propunem sã se organizeze în
Republica Moldova un referendum asemã-
nãtor celui din Gãgãuzia, pentru a vedea
ce îºi doresc oamenii. Dacã Moldova îºi
pierde suveranitatea, Gãgãuzia devine in-
dependentã. Noi am organizat un referen-
dum în acest sens”, a declarat Mihail For-
muzal, guvernatorul din Gãgãuzia. Fost
ofiþer în armata URSS, acesta a justificat
referendumul prin faptul cã Republica Mol-
dova ar putea sã se uneascã cu România.
Ambele plebiscite au fost declarate ilegale
de autoritãþile de la Chiºinãu, dar ºi de un
tribunal de la Comrat, capitala Gãgãuziei.

mirea unor „grei” în posturile cheie, dar ºi asupra
altor mãsuri cu efecte imediate pe piaþa financiarã.
Oricum, în legãturã cu desemnarea sa stânga se
aratã mai severã decât dreapta. Existã ºi întrebarea
urmãtoare: când Francois Hollande va vorbi de pro-
pria demisie.Mai ales cã atunci când Nicolas Sarko-
zy l-a calificat pe premierul Francois Fillon simplu
„colaborator”, fostul prim-secretar al PS, pe atunci
Francois Hollande, estima cã în caz de crizã gravã
preºedintele Republicii trage toate consecinþele. Pre-
sa europeanã nu exultã la desemnarea lui Manuel
Valls. În Germania, principalul partener economic al
Franþei, „Suddeutsche Zeitung” (centru-stânga) es-
timeazã cã „efectele remanierii nu pot dura”. ªi pro-
blema dureroasã este gãsirea unei strategii pentru
reanimarea economiei, redresarea finanþelor ºi aºa

mai departe. Potrivit cotidianului conser-
vator „Die Welt” ºi a încã 2, 3 sau 19 mi-
niºtri, n-are importanþã pe fond, ci doar
valoare psihologicã. În fine, cotidianul li-
beral „Frankfurter Allgemeine Zeitung” con-
siderã cã multã vreme Hollande n-a avut
încredere în Valls, pentru ca dintr-o datã sã
i-o acorde. În Anglia, „The Guardian” esti-
meazã cã preºedintele Hollande plãteºte pen-
tru limitarea rãspunderilor dupã alegeri. În
Italia, „La Republica” îl prezintã pe Valls
drept comparabil cu Matteo Renzi, preºe-
dintele Consiliului de miniºtri italian, pentru
atitudinea sa directã. Sigur cã multe discu-
þii se leagã de componenþa viitorului gu-
vern, încât construcþia acestuia este ase-
mãnatã cu a unei echipe de fotbal, Manuel
Valls fiind ºi suporter al PSG, care evolu-
eazã în Liga Campionilor. Se avanseazã
numele lui Segolene Royal pentru a îmbrã-
ca tricoul noului guvern ºi, dupã toate pro-

babilitãþile, i s-ar încredinþa Ministerul Educaþiei. „Li-
beration” scrie cã Segolene Royal, ex-partenera pre-
ºedintelui Francois Hollande, cu care are 4 copii, are
deja undã verde din partea acestuia pentru a intra în
efectiv. Mai ales cã ºi Valerie Trierweiler are alte pre-
ocupãri. Despre Pierre Moscovici se spune cã va
rãmâne la Economie. Jean Yves Le Drian, ministru
al Apãrãrii, apropiat lui Hollande, ar fi refuzat „bra-
sarda” de cãpitan, dar se pare cã va rãmâne în func-
þie. Najat Vallaud Belkacem, loialã lui Jean Mark Ay-
rault, ar putea câºtiga Ministerul Familiei sau al Ti-
neretului, potrivit „Nouvelle Observateur”. Proble-
me sunt cu ecologiºtii, fiindcã miniºtrii acestor do-
menii, Pascal Canfin ºi Cecile Duslot, sunt pe pleca-
re, urmând a fi înlocuiþi. Ca de obicei, se fac multe
speculaþii ºi ce va fi vom trãi ºi vom vedea.
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regionala a Finan-
þelor Publice Craiova - Administraþia Jude-
teana a Finanþelor Publice Dolj, organizea-
zã, în data de 15.04.2014, ora 10 la sediul
sãu din Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, în conformitate cu prevederile art. 162 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã, lici-
tatie publica pentru vanzarea urmatoarelor
bunuri aparþinând Meke Forest SRL, CUI
26248647, cu sediul in Carcea, srada Maru-
lui, nr. 15: Freza rotativa,marca Pegoraro, tip
RY500– 59.100 lei; Scarificator, marca Jym-
pa, tip SJ79E–35.900 lei; Masina de erbici-
dat,marca Mszyny Rolnicze,tip 600L–3.100
lei; Masina de plantat pomi, marca Damcon,
tip PL10 –18.200 lei; Plug rotativ, marca Rabe-
Werk, tip Kranich-Avant 180BS–23.975 lei;
Prasitoare, marca Maschio Gaspardo, tip HL
8 Rows–37.700 lei; GPS agricol, marca Tee-
Jet, tip Matrix Pro 570G–7.100 lei; Autotu-
rism, marca Land Rover, tip Freelander–
24.850 lei; Autoutilitara,marca Volkswagen,
tip Caddy–14.300 lei; Tractor Antonio Carra-
ro, tip Ergit T,Tip TRX 9400–71.700lei; Toca-
tor Agrimaster KN150–10.400lei. Preþul nu
include TVA. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþe-
ze despre aceasta organul de executare, îna-
inte de data stabilitã pentru vânzare. Pentru
participarea la licitaþie ofertanþii trebuie sã de-
punã, cu cel puþin o zi înainte de data licita-
þiei, urmãtoarele documente: oferta de cum-
pãrare, dovada plãþii taxei de participare;
împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant (procura special legalizatã); pentru
persoanele juridice de naþionalitate românã,
copie dupã certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerþului;
pentru persoanele fizice române, copie dupã
actul de identitate; dovada emisã de credito-
rii bugetari cã nu au obligaþii bugetare restan-
te. Oferta de cumpãrare se va prezenta în
scris organului de executare, însotitã de do-
vada plãþii sumei reprezentând 10% din pre-
þul de pornire a licitaþiei pânã în ziua de
14.04.2013. Taxa de participare se va achita
in contul RO16TREZ2915067XXX005062, CUI
4830007. Pentru relaþii suplimentare vã pu-
teþi adresa Administraþiei Judetene a  Finan-
þelor Publice Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, Serviciul Executare Silitã Contribuabili Mij-
locii, camera 406, tel: 0251402277.
Preda Sergiu anunþã propunerea prelimina-
rã privind PUZ construire imobil P+4 cu des-
tinaþia de spaþii comerciale ºi locuinþe str.
Tineretului 2 B, Craiova, Dolj. Publicul este
invitat sã transmitã observaþii pânã la data
de 16 aprilie 2014 la sediul Primãriei munici-
piului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã
cu strigare suprafaþa de 15 mp destinatã comer-
þului în incinta Sãlii Polivalente. Licitaþia va avea
loc în data de 17.04.2014 ora 14.00. Relaþii supli-
mentare la telefon: 0251/411.214.
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin  Centrul Multifunc-
þional Craiova scoate la licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii spaþiilor disponibile (spaþii
depozitare subsol, expoziþional  permanent Par-
ter ºi Etaj 1; spaþii birouri - etaj 2). Documentaþia
necesarã se procurã de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului 26, etaj. 2, camera 211. Data
limitã pentru depunerea ofertelor este în fiecare
joi a sãptãmânii pânã la orele 11.00. Licitaþia va
avea loc la Centrul Multifuncþional Craiova str.
Târgului nr. 26, sãptamânal – joia orele 12.00. Relatii
suplimentare la tel: 0765577711; 0746460062.
In conformitate cu HCLM 144/2014 si HCLM 138/
2013, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu se-
diul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 51, organizea-
za licitatie publica in vederea inchirierii pe o pe-
rioada de trei ani a terenurilor si spatiilor din Piata
Centrala si Piata Craiovita Big care apartin dome-
niului public al Municipiului Craiova, dupa cum
urmeaza: - in data de 23.04.2014, ora 12:00 pen-
tru inchirierea terenurilor din Piata Centrala pozi-
tiile cadastrale nr. 176 si nr. 178, conform HCLM
144/2014; - in data de 25.04.2014, ora 12:00 pen-
tru inchirierea spatiilor din Piata Centrala pozitiile
cadastrale nr. 179 si 29-C18, conform HCLM 144/
2014 si pozitia cadastrala nr. 5-C4 din Piata Craio-
vita Big, conform HCLM 138/2013. Documentatia
de participare la licitatiile publice  se achizitionea-
za de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL. Ofertele
se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova
SRL pana la data de sustinere a licitatiilor publice
(inclusiv), ora 10.00. Deschiderea ofertelor va avea
loc la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL in
data mai sus mentionata, ora 12:00. Relatii supli-
mentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL
sau la telefon 0251/410696.
In conformitate cu  HCLM 46/2014, S.C. Piete si
Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, Ca-
lea Bucuresti nr. 51, organizeaza negociere di-
recta in vederea inchirierii pe o perioada de trei
ani a spatiilor din Piata Centrala care apartin do-
meniului public al Municipiului Craiova, dupa
cum urmeaza: - in data de 9.04.2014, ora 12:00
pentru inchirierea spatiilor avand pozitiile cadas-
trale nr. 38-C19 si nr. 102, conform HCLM 46/
2014; Documentatia de participare la negocie-
rea directa se achizitioneaza de la S.C Piete si
Targuri Craiova SRL. Ofertele se depun la se-
diul S.C Piete si Targuri Craiova SRL pana la
data de sustinere a negocierii directe (inclusiv),
ora 10.00. Deschiderea ofertelor va avea loc la
sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL in data
mai sus mentionata, ora 12:00. Relatii suplimen-
tare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL
sau la telefon 0251/410696.

SOCIETATE COOPERATIVÃ DE CONSUM SE-
GARCEA. CONVOCATOR. ADUNARE GENE-
RALÃ ORDINARÃ ªI EXTRAORDINARÃ din
data de 23.04.2014. Consiliul de administraþie al
Societãþii Cooperative de Consum Segarcea,
în temeiul legii nr. 1/2005 ºi al Actului Constitutiv
al societãþii cooperative de consum convoacã
Adunarea generalã ordinarã a membrilor coo-
peratori ai societãþii cooperative la data de
23.04.2014 la ora 11.00 la sediul societãþii coo-
perative din oraº Segarcea str. Unirii nr. 115 ju-
deþul Dolj ºi Adunarea generalã extraordinarã a
membrilor cooperatori la data de 23.04.2014 ora
13.00 la aceeaºi adresã a societãþii având urmã-
toarele ordini de zi:
Pentru Adunarea generalã ordinarã 1. Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea raportului Con-
siliului de Administraþie pe anul 2013. 2. Pre-
zentarea ºi discutarea raportului cenzorului. 3.
Discutarea situaþiei financiare anuale ºi stabili-
rea modului de repartizarea profitului. 4. Des-
cãrcarea de gestiune a administratorilor. 5. Ale-
gerea cenzorului ºi a cenzorului supleant. 6.
Adoptarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2014 ºi mãsurile de realizare a acestuia. 7.
Stabilirea indemnizaþiei pentru membrii Consi-
liului de Administraþie ºi a cenzorului pe anul
2014. 8. Aprobarea virãrii unui procent de 10%
din vânzãrile de active în contul U.J.C.C Dolj.
9. Aprobarea cuantumului cotizaþiei lunare cã-
tre U.J.C.C Dolj. 10. Alegerea delegaþilor pen-
tru adunãrile generale ale U.J.C.C Dolj. 11. Di-
verse. Pentru Adunarea generalã extraordina-
re 1. Aprobarea bunurilor aparþinând societãþii
cooperative care pot face obiectul ipotecãrii,
gajãrii, închirierii sau înstrãinãrii pe parcursul
anului 2014 precum ºi actualizarea punctelor
de lucru la ORC Dolj. 2. Mandatarea C.A cu
îndeplinirea demersurilor necesare executãrii
operaþiunilor de la pct. 1, modificarea actului
constitutiv ºi mandatarea persoanei care sã re-
prezinte societatea la ORC Dolj. 3. Diverse. În
cazul în care la data ºi ora stabilitã nu se întru-
neºte cvorumul de ºedinþã cerut de lege pen-
tru desfãºurarea adunãrilor, acestea se recon-
voacã pentru data 30.04.2014 la aceeaºi orã,
în acelaºi loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Primãria comunei Brãdeºti, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea funcþiei publice
de execuþie, vacantã de inspector, grad profesi-
onal asistent, clasa I, în cadrul Compartimentu-
lui Accesare Fonduri Europene, studii superioa-
re absolvite cu diplomã de licenþã, vechime mi-
nim 1 an în specialitate. Concursul va avea loc
în data de 12.05.2014, ora 10.00 proba scrisã ºi
în data de 14.05.2014, ora 10.00 proba interviu.
Termenul de depunere a dosarelor de concurs
este de 20 de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial. Informaþii suplimentare se pot obþine la
secretariatul instituþiei.
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 ANUNÞ

Consiliul Judeþean Dolj – Serviciul Ad-
ministrarea ºi Exploatarea Domeniului Pu-
blic ºi Privat al Judeþului Dolj, cu sediul
în Craiova, Calea Unirii, nr. 19, organi-
zeazã în data de 24.04.2014, ora 1030 , li-
citaþie publicã în vederea închirierii unei
suprafeþe de teren de 200 m2, situatã pe
teritoriul administrativ al comunei Cârcea,
Calea Bucureºti, în scopul derulãrii unor
activitãþi economice/ comerciale/ prestãri
servicii.

Ofertele se depun la Registratura Consi-
liului Judeþean Dolj, Calea Unirii,  nr. 19, Cra-
iova, pânã la data de 24.04.2014,  ora 1000.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic.

Documentaþia de licitaþie se poate ridi-
ca de la sediul Consiliului Judeþean Dolj,
Calea Unirii, nr. 19, Craiova, camera 59.

Relaþii suplimentare se pot obþine la nu-
mãrul de telefon 0251/408312 sau la ca-
mera nr. 59 a Consiliului Judeþean Dolj.

 ANIVERSÃRI
Aurelia soþie, Alesia
fiicã, Doina mamã cu
prilejul aniversãrii zi-
lei de naºtere ureazã
domnului RADU
BAZÃVERDE “La
mulþi ani”, sãnãtate,
fericire ºi împliniri
în viaþã.
La zi aniversarã An-
dra ºi Claudiu, Da-
lia ºi Alin veriºori
ureazã domnului
B A Z Ã V E R D E
RADU, sãnãtate,
prosperitate, bucu-
rii ºi noroc în viaþã.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Femeie serioasã 59 ani
fac menaj pentru fami-
lii serioase, numai în
Craiova. Telefon: 0762/
047.095.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsoni-
erã în Bucureºti, b-dul Ti-
miºoara, sector 6, parter
stradal cu mobilã sau
schimb cu similar Craio-
va. Telefon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.

Vând apartament 2
camere, în fostã casã
naþionalizatã, zonã
centralã, gaze, curte,
cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual,
schimb cu apartament
în bloc. Telefon: 0727/
816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.

Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13.
Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 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
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã, 800 mp
teren, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.

Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comercial,
cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centralã,
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
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ANUNÞ
Primãria oraºului Bechet

organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea  funcþiei
locale de execuþie  vacante  de  sofer  din cadrul  aparatului
de specialitate al  primarului  oraºului Bechet, judeþul Dolj.

Concursul  se organizeazã   la  sediul Primãriei oraºului Be-
chet, str. A.I.Cuza, nr. 100,  judeþul Dolj, în data de 08.05.2014 ,
ora 0900 , proba scrisa,  în data de 12.05.1014, ora 1000 proba
practica, iar in data de 13.05.2014, ora 10.00, interviul.

Dosarele  de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10
zile de la data  publicarii, la sediul Primãriei Oraºului Bechet,
judeþul Dolj.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obli-
gatoriu documentele prevãzute la art.6 din H.G. nr.286/2011.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la
sediul ºi pe site-ul Primãriei oraºului Bechet www.primariabechet.ro

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãrie oraºului
Bechet ºi la nr. de telefon : 0251.336.826.

ANUNÞ
Primãria oraºului Bechet

organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei  loca-
le de execuþie vacante de femeie de serviciu din cadrul  aparatu-

lui de specialitate al primarului oraºului Bechet, judeþul Dolj.

Concursul  se organizeazã   la  sediul Primãriei oraºului Be-
chet, str. A.I.Cuza, nr. 100,  judeþul Dolj, în data de 09.05.2014 ,
ora 0900 , interviul, iar in data de 13.05.2014, ora 1000 proba
practica.

Dosarele  de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10
zile de la data  publicarii, la sediul Primãriei Oraºului Bechet,
judeþul Dolj.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obli-
gatoriu documentele prevãzute la art.6 din H.G. nr.286/2011.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la
sediul ºi pe site-ul Primãriei oraºului Bechet www.primariabechet.ro

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãrie oraºului
Bechet ºi la nr. de telefon : 0251.336.826.

Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.

Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.

Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabrica-
þiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

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

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remercã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/ 458.192.
Vând ªabloane imo-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/ 684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30
ºi 37 cm, 120 Ron,
aparate de radio Se-
lena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
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DIRECÞIA  SILVICÃ DOLJ organizeaza in ziua de 11.04.2014, ora 10 la sediul directiei

silvice în conformitate cu prevederile OM nr. 1898 din 11.11.2010,LICITATIE PUBLICA
DESCHISA CU STRIGARE,  pentru masa lemnoasã  fasonata certificatã FSC din producþia
anului 2014, scoasa si fasonata la drum auto,

       Directia Silvica Dolj  scoate la licitatie un volum net total 908 de mc, din care: Quer-
cinee 668 mc,  Diverse Tari 209 mc si  Diverse Moi 31 mc

       Conditiile ce trebuiesc indeplinite de persoanele juridice participante :
Sa nu aiba datorii  la unitatile sau subunitatile Regiei  Nationale a Padurilor-Romsilva ;
Sa depuna in  termen documentatia in vederea participarii la licitatie conform caietului

de sarcini al licitatiei ;
Sa achite in conturile Directiei Silvice Dolj, inainte de inceperea licitatiei contravalaorea

garantiei de contractare si a tarifului de participare la licitatie ;
        Documentele pentru admiterea la licitatie se pot depune in ziua de 07.04.2014, orele 16,00.
         Sedita de preselectie va avea loc in data de 07.04.2014, iar rezultatele preselectiei vor

fi facute cunoscute persoanelor interesate in termen de 24 de ore de la data incheierii acesteia.
        Documentatia in vederea admiterii la licitatie va cuprinde :

Cerere de participare la preselectie cu numar de inregistrare din registrul de corespon-
denta a persoanei juridice, cu datele de identificare a persoanei juridice ale acesteia( denumire,
sediu, adresa, telefon, fax, e-mail etc,),  si numele in clar al reprezentantuluipersoanei juridice,
semnatura si stampila ;

declaratie pe propria raspundere privind lipsa datoriilor restante la unitatile si subunita-
tile RNP, cu nr. de inregistrare din registrul de corespondenta al persoanei juridice. ;

documentele de existenta legala a persoanei juridice :certificat de inregistrare, docu-
mente care atesta infiintarea si inregistrarea persoanei juridice la Oficiul Registrului Comertu-
lui, actul constitutiv/statutul persoanei juridice) ;

Copie dupa actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice si imputernicire
daca este cazul

Certificatul Constatator de la Oficiul Registrului Comertului privind structura acþiona-
riatului ºi situaþia firmei;

Loturile de masa lemnoasa fasonata neadjudecate la licitatie se vor oferi la negociere in aceiasi zi.
            Se va respecta cu strictete termenul de depunere a documentelor in vederea admi-

terii la licitatie.
            Lista loturilor de masa lemnoasa fasonata si caietele de sarcini se pot procura sau

pot fi consultate la sediul Direcþiei Silvice Dolj si a ocoalelor silvice, precum si pe internet, la
adresa www.rosilva.ro. Relaþii suplimentare la sediul Direcþiei Silvice Dolj-comp.Productie-
Vinatoare.

            Telefon  0251/421363 sau fax 0251/597059,  intre orele 09.00 – 16.00.  

ANUNÞ DE ANULARE LICITAÞIE PUBLICÃ

        PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, C.F. 4417214, str. A.I.-
Cuza, nr. 7, tel.0251/416235, 0251/411008; fax 0251/411561, în confor-
mitate cu prevederile art. 25 din O.U.G.nr.54/2006 ,modificatã, privind re-
gimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicã, care preci-
zeazã cã:  (1) Procedura de licitaþie se poate desfasura numai dacã în urma
publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte valabile.

(2) În cazul în care în urma publicãrii anunþului de licitaþie nu
au fost depuse cel putin 3 oferte valabile, concedentul este obligat sã anule-
ze procedura ºi sã organizeze o nouã licitatie.

      ANUNÞÃ ANULAREA LICITAÞIEI PUBLICE prevãzutã pen-
tru data de 28.03.2014,ce avea ca obiect  concesionarea terenului  în
suprafaþã  de 67511 mp, situat în intravilanul Municipiului Craiova,
str.Caracal nr.132, înscris în cartea funciarã nr.214726, în vederea con-
struirii de locuinþe colective cu regim mare de înãlþime  (P+3-max-
10E), destinate cumpãrãrii.

 Data ºi locul la care se va desfaºura o nouã licitaþie publicã:   23.
04. 2014 ora 11:00 la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.-
Cuza nr. 7, Sala Nicolae Romanescu.

Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/ 452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã poli-
zor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.

Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã,
o persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine în-
treþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.

Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.

Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.

Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 2 aprilie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (ne-
folosiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã).
Telefon: 0746/274.204.

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/lunã.  Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Ofer spre închiriere
casã 2 camere +
toate utilitãþile pe
strada Brestei (lân-
gã Facultatea de
Sport). De preferat
famil ie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Cra-
ioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
0762/278.639.

Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu
o fatã, vârsta 24, ani
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drã-
guþã realizatã cu sau
fãrã obligaþii între 50-
52 ani, pentru o rela-
þie reciproc avantajoa-
sã. Telefon: OGCC/
HCBICB.

Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Întâlnirea de 50 ani,
promoþia 1964, Liceul
Teoretic Bechet,
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 obliga-
þii pentru curãþenie 1 zi /
sãptãmânã, la un bâtrân.
Telefon: 0766/304.708.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Împãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
DECLAR pierdute ºi
nule urmãtoarele ce-
reri de asigurare:
714312,714313,
714314,714315,
714316, 714317, apar-
þinând AXA Asigurãri.
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PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 31-A

Sâmbãtã: Espanyol – Barcelona 0-1 (Messi
77 pen.), 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, Mo-
rata 78).

Duminicã: Valladolid – Almeria 1-0 (Ma-
nucho 6), Osasuna – Sociedad 1-1 (O. Riera
59 / Castro 8), Villarreal – Elche 1-1 (J. Pe-
reira 44 / D. Suarez 31 pen.), Valencia –
Getafe 1-3 (E. Vargas 6 / Lafita 25, Marica
27, P. Leon 88).

Luni: Granada – Levante 0-2 (D. Navaro
49, P. Lopez 88), Betis – Malaga 1-2 (L. Re-
yes 30 / Juanmi 83, S. Darder 87).

1. Atl. Madrid 76 11. Celta 36
2. Barcelona 75 12. Malaga 35
3. Real M. 73 13. Granada 34
4. Bilbao 56 14. Rayo 33
5. Sociedad 50 15. Elche 32
6. Sevilla 50 16. Getafe 31
7. Villarreal 49 17. Valladolid 30
8. Valencia 40 18. Almeria 30
9. Espanyol 40 19. Osasuna 30
10. Levante 40 20. Betis 22

SERIE A – ETAPA A 31-A
Sâmbãtã: Bologna – Atalanta 0-2 (De Luca

22, Estigarribia 26), Milan – Chievo 3-0 (Ba-
lotelli 4, Kaka 27, 54).

Duminicã: Sassuolo – Roma 0-2 (Destro 16,
Bastos 90+6; Bogdan Lobonþ a fost rezervã
la capitolini), Torino – Cagliari 2-1 (El Kad-
douri 45, Cerci 71 / Nene 77), Sampdoria –
Fiorentina 0-0, Verona – Genoa 3-0 (Donadel
35, Toni 88, 90+3), Lazio – Parma 3-2 (Lulici
15, Klose 67, Candreva 90+3 / Biabiany 26,
Ciani 81 aut.), Napoli – Juventus 2-0 (Cal-
lejon 37, Mertens 81).

Luni: Udinese – Catania 1-0 (Di Natale 68),
Livorno – Inter 2-2 (Paulinho 54, Emeghara
85 / Hernanes 37, Palacio 45+2).

1. Juventus 81 11. Milan 42
2. Roma* 70 12. Sampdoria 41
3. Napoli 64 13. Genoa 39
4. Fiorentina 52 14. Udinese 38
5. Inter 49 15. Cagliari 32
6. Parma* 47 16. Chievo 27
7. Atalanta 46 17. Bologna 26
8. Lazio 45 18. Livorno 25
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 (Ro-
oney 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, Lam-
bert 49, Lallana 70), Stoke – Hull 1-0
(Odemwingie 62), Swansea – 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 (Fla-
mini 53 / D. Silva 18).

Duminicã: Fulham – Everton 1-3 (Dejagah
71 / Stockdale 51 aut., Mirallas 79, Nais-
mith 87), Liverpool – Tottenham 4-0 (Kaboul
2 aut., L. Suarez 25, Coutinho 55, Hender-
son 75).

Luni: Sunderland – West Ham 1-2 (A. Joh-
nson 65 / Carroll 9, Diame 50).

1. Liverpool 71 11. West Ham 37
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.

DIGI SPORT 1
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

Gaz Metan Mediaº – „U” Mobitelco Cluj /
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Real
Madrid – Borussia Dortmund.

DIGI SPORT 2
19:30 – HANDBAL (M) – Play-off CE 2016:

România – Finlanda / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Paris SG – Chelsea / 4:00 – FOT-
BAL – Cupa Libertadores: Emelec – Flamengo.

DIGI SPORT 3
17:00 – VOLEI (F) – Liga Naþionalã, play-

off, faza a II-a, turul 2: CSV Alba Blaj – Dinamo
/ 19:30 – FOTBAL – Camp. Italiei, restanþã: AS
Roma – Parma / 21:15 – BASCHET (M) – Eu-
roliga, Top 16: Emporio Armani Milan – Barce-
lona.

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

Madrid – Borussia Dortmund / 2:30 – BAS-
CHET NBA: San Antonio Spurs – Golden Sta-
te Warriors.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Paris

SG – Chelsea.
EUROSPORT
9:30 – CURLING (M) – Campionatul Mon-

dial, la Beijing, în China, faza grupelor: Germa-
nia – Cehia / 15:45 – CICLISM – Cele trei zile
de la De Panne.

EUROSPORT 2
9:00, 14:30 – SNOOKER – Openul Chi-

nei, la Beijing: etapa a 3-a / 20:30 – BAS-
CHET (M) – Eurocupa, semifinale, prima man-
ºã: Steaua Roºie Telekom Belgrad – Unics
Kazan.

Eliminatã sezonul trecut în semifinalele com-
petiþiei, dupã 1-4 la Dortmund ºi 2-0 “acasã”, Real
va încerca încã din aceastã searã sã rezolve ecua-
þia calificarii, în contextul în care Borussia vine pe
“Bernabeu” fãrã mai bine de jumãtate de echipã:
accidentaþii Lars Bender, Jakub Blaszczykowski,
Ilkay Gundogan, Marcel Schmelzer ºi Neven
Subotici, plus, cea mai importantã absenþã, cea a
“cãlãului” Realului din primãvarã, atacantul polo-
nez Robert Lewandowski – suspendat.

ªi trupa lui Ancelotti are trei indisponibilitãþi,
însã fãrã a produce daune “11”-lui de start, este
vorba despre Sami Khedira, Alvaro Arbeloa ºi
Jese Rodriguez.

Ambele combatante vin dupã victorii în week-
end, în compania unor echipe la care activeazã
români! Real, cãzutã de pe primul loc pânã pe
trei în Primera, dupã eºecurile cu Barcelona ºi
Sevilla, a zdrobit pe Rayo Vallecano (5-0) – for-
maþia lui Rãzvan Raþ, iar Dortmund, pe locul se-
cund în campionat, la distanþã astronomicã de
deja campioana Bayern (23 de puncte), s-a im-
pus cu 3-2 pe terenul lui Stuttgart, la care Maxim
a jucat în ultimele 20 de minute.

În afara de semifinala din primãvarã, Realul
ºi Borussia s-au mai întâlnit de alte 6 ori în UCL.
Tot în sezonul trecut, în faza grupelor, când de
asemenea nemþii s-au dovedit mai buni, 2-1 (a)
ºi 2-2 (d), în a doua fazã a grupelor din ediþia
2002-2003, 2-1 pentru Real la Madrid, respectiv
1-1 la Dortmund, ºi în sezonul 1997-1998, în se-
mifinale, duel acontat de spanioli, care ulterior
aveau sã câºtige ºi trofeul, unul preluat chiar
de la Borussia. A fost 2-0 pe “Bernabeu”, dupã
reuºitele lui Morientes ºi Karambeu, ºi 0-0 pe
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Real cautã rãzbunarea,Real cautã rãzbunarea,Real cautã rãzbunarea,Real cautã rãzbunarea,Real cautã rãzbunarea,
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“Westfalenstadion”.
În duelurile de pe teren propriu cu formaþiile

germane, Realul a înregistrat 19 victorii, 4 remize
ºi 2 înfrângeri. Bayern Munchen a provocat
ambele eºecuri madrilenilor, 4-2 în faza a doua a
grupelor în sezonul 1999-2000 ºi 1-0 în semifina-
lele ediþiei 2000-2001, ambele în Ligã.

De cealaltã parte, Dortmund are doar un suc-
ces din 11 vizite pe tãrâm spaniol, în rest bifând
4 remize ºi 6 înfrângeri. Succesul dateazã din
sezonul 1996-1997, când aºa cum am specificat
deja, Borussia se încorona la final campioanã a
Europei. S-a întâmplat pe terenul rivalei locale a
lui Real, Atletico, scor 1-0.

În optimile acestei ediþii, Real s-a calificat în
dauna unei alte formaþii germane, Schalke 04, 6-1
(d) ºi 3-1 (a), în timp ce Borussia a trecut de ruºii
de la Zenit Sankt Petersburg, 4-2 (d) ºi 1-2 (a).

Cel mai bun marcator al “galacticilor” în ac-
tuala ediþie este Cristiano Ronaldo – foto, acesta
fiind ºi golgeterul competiþiei, cu 13 reuºite. De
la Borussia cele mai multe goluri are suspenfatul
Robert Lewandowski – 6.

În pofida absenþelor, Klopp e optimist
Tehnicianul lui Dortmund, excentricul Jurgen

Kloop, s-a arãtat de pãrere cã echipa sa poate
obþine un rezultat mare în aceastã searã, chiar ºi
în absenþa jucãtorilor menþionaþi mai sus.

“Cu bugetul pe care îl avem noi ºi cu proble-
me de lot, este clar cã avem a doua ºansã cu Real
Madrid. Totuºi, eu spun mereu cã nu trebuie sã
fii cel mai bun din lume ca sã poþi sã-i baþi pe cei
mai buni. Acesta este cel mai important lucru
pentru mine. Dortmund are ºansele ei ºi e posi-
bil chiar sã câºtigãm.

În ciuda accidentãrilor care i-au dat mari bãtãi
de cap, Jurgen Klopp este mulþumit de faptul cã
Borussia a avut un sezon bun ºi pe plan intern,
pe lângã locul doi în Bundesliga, echipa sa fiind
calificatã ºi în semifinalele Cupei Germaniei.

“Nu cred cã stãm mai rãu decât în sezonul
trecut, deºi ne-a fost foarte greu încã de la înce-
put. Am avut o adevãratã crizã în privinþa acci-
dentãrilor, aºa ceva nu am mai vãzut, este fãrã
precedent. Cu toate acestea, ne putem îndeplini
toate obiectivele. Nu uitaþi cã am ieºit din cea
mai grea grupã de Champions League (n.r. cu
Arsenal, Napoli ºi Marseille)”, a mai afirmat
Klopp.

PSG ºi Chelsea s-au ºicanat pe reþelele
de socializare

În celãlalt sfert de finalã al zilei, poate cel mai
echilibrat dintre toate, Paris SG va primi pe „sub
Turn” replica echipei pregãtite de Jose Mourin-
ho, Chelsea.

Parizienii ºi londonezii au început, însã, duelul
cu douã zile mai devreme, încã de luni, pe reþelele
de socializare. Contul oficial de Twitter al france-
zilor a început, aruncând o sãgeatã cãtre cel al lui
Chelsea: “Chelsea, ºtiai cã PSG a ajuns în sfertu-
rile de finalã ale UCL pentru al doilea an la rând?”.
Englezii nu au aºteptat mult pentru a rãspunde:
“PSG, ºtiai cã Chelsea va ajunge în cea de-a ºap-
tea semifinalã în 12 ani, dacã va trece de tine?”.

Dupã câteva minute, a fost rândul lui Chelsea
sã provoace: „PSG, ºtiai cã Chelsea nu a primit
gol în 11 din cele 18 meciuri jucate în 2014?”, pari-
zienii având ultimul cuvânt: “Chelsea, ºtiai cã PSG
a marcat 22 de goluri în acest sezon al UEFA Cham-
pions League?”.

Altfel, nu sunt absenþi siguri pentru aceastã
partidã, 3 jucãtori fiind incerþi: Gregory van der
Wiel (PSG), respectiv Ashley Cole ºi Samuel Eto-
’o (Chelsea).

Dacã în week-end PSG a mai fãcut un pas spre
al doilea titlu consecutive, 1-0 la Nice, Chelsea a
dat un rateu teribil, cedând prima poziþie în dauna
lui Liverpool, dupã un 0-1 pe terenul codaºei Crys-
tal Palace.

O singurã datã s-au întâlnit în competiþie PSG
ºi Chelsea, londonezii având câºtig de cauzã în
faza grupelor ediþiei 2004-2005: 0-0 la Londra ºi 3-
0 la Paris (Terry, Drogba 2).

În duelurile de pe teren propriu cu formaþiile
engleze, în afara meciului cu Chelsea, PSG n-a mai
pierdut, înregistrând 2 victorii ºi o remizã. De cea-
laltã parte, britanicii n-au câºtigat în Franþa decât
confruntarea cu PSG, în alte 4 ocazii remizând o
datã ºi cedând de 3 ori.

În “optimi”, Paris SG a eliminat-o pe Bayer
Leverkusen, 4-0 (d) ºi 2-1 (a), iar Chelsea pe Gala-
tasaray, 1-1 (d) ºi 2-0 (a).

Cel mai bun realizator al parizienilor e Zlatan
Ibrahimovici, cu 10 reuºite (al doilea dupã Ronal-
do), în timp ce de la Chelsea conduc Torres ºi
Eto’o – cu câte 3.

Casillas – Carvajal, Pepe, Ra-
mos, Marcelo – Modrici, X.
Alonso, Di Maria – Bale, Cr.
Ronaldo, Benzema.
Antrenor: Carlo Ancelotti.

Sirigu – Marquinhos, Alex, T.
Silva, Maxwell – Verratti, T.
Motta, Matuidi – Cavani, La-
vezzi, Ibrahimovici.
Antrenor: Laurent Blanc.

Partidele FC Barcelona – Atletico Madrid ºi Manchester United – Bayern Munchen s-au disputat asearã dupã închiderea ediþiei.
Retururile sunt programate sãptãmâna viitoare, în 8 ºi 9 aprilie.

Real Madrid – Borussia Dortmund
Echipe probabile

Paris SG – Chelsea
Echipe probabile

Weidenfeller – Grosskreutz,
Papastathopoulos, Hummels,
Durm – Kehl, ªahin – Hofmann,
Mkhitarian, Reus – Aubameyang.
Antrenor: Jurgen Klopp.

Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).

Cech – Ivanovici, Cahill, Ter-
ry, Azpilicueta – D. Luiz, Matici
– Schurrle, Lampard, Hazard –
Torres.
Antrenor: Jose Mourinho.

Arbitru: Milorad Mazici (Serbia).
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 25 18 7 0 57-15 61
Astra 25 16 5 4 54-22 53
Petrolul 25 12 12 1 35-15 48
FC Vaslui 25 12 6 7 26-16 42
Dinamo 25 11 7 7 36-24 40
Pandurii 25 12 5 9 45-31 38
CFR Cluj 25 8 10 7 31-27 34
Gaz Metan 25 9 6 10 28-27 33
Ceahlăul 25 8 9 8 22-23 33
Botoşani 25 9 5 11 24-38 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
„U” Cluj 25 7 6 12 22-38 27
Năvodari 25 6 7 12 21-42 25
FC Braşov 25 5 6 12 23-33 23
Viitorul 25 5 8 12 18-42 23
Corona 25 2 7 16 18-40 13

6

5

4

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

De 1 aprilie, SCM Craiova şi-a pre-
zentat staff-ul care va conduce clubul
în perioada următoare. Noul director
este Victor Lazarciuc, care a prezen-
tat-o pe Adriana Ungureanu drept
membru în Consiliul de Administraţie,
cu atribuţii la echipa feminină de hand-
bal, pregătită de câteva zile de profe-
sorul Gheorghe Sbora. „Am fost pro-
fesor de sport, maestru al sportului şi
antrenor emerit şi am fost solicitat să
fac ceva pentru echipele Craiovei,
pentru a le ajuta să-şi îndeplinească
obiectivele. Organ izarea a lăsat de
dorit şi vom schimba regulamentul de
organizare şi funcţionare. Vom avea
un director sportiv care să vină din
sport, nu să fie electrician sau ingi-
ner. Îl vom numi sau vom scoate acest
post la concurs. Colaborarea dintre
antrenori şi conducere va fi mai in-
tensă. Au fost şi probleme cu con-
tractele jucătorilor şi aceste lucruri nu
mai trebuie să se întâmple. Rezultate-
le trebuie să fie oglinda noastră” a
spus Victor Lazarciuc la prima apari-
ţie în faţa presei.

Handbalul, principala preocupare
Aşa cum era de aşteptat, proble-

mele echipei de handbal au fost cele
mai discutate. „În istoria handbalului
nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâm-
plat la Craiova. Carmen Amariei a fost
demisă, dar deocamdată este în prea-
viz. Ea a fost principala vinovată pen-

Bronz naţional pentru CSM Craiova la lupte libere
Luptătorii CSM Craiova s-au întors

cu o medalie de bronz de la Campio-
natul Naţional Individual de cadeţi,
desfăşurat în perioada 28-30 martie la
Iaşi. Concursul a aliniat la start, un
număr de 60 de cluburi, iar CSM Cra-

iova a participat cu trei sportive, pre-
gătite de Petre Banciu. Doar Vârban
Daniela (49 kg) a câştigat medalia de
bronz, fiind învinsă în semifinale de
către sportiva campioană. Corzaru
Maria(52 kg) şi Enache Ana (56 kg) au

încheiat competiţia pe locurile cinci,
respectiv şapte. „Rezultatele au fost
bune, ne aşteptam la o medalie, dar se
putea mai mult. Emoţiile au fost mari,
nivelul concursului a fost unul ridi-
cat”, a declarat Petre Banciu.

Antrenorul Universităţii Craiova,
Gabi Balint, a declarat că obiectivul
său este să schimbe jocul echipei, în
ideea unei verticalizări mai rapide, cu
mai puţine pase laterale, ca în perioa-
da Stângă. „Echipa este pregătită fi-
zic, dar este puţin cam lentă, îi lip-
seşte explozia. Am vorbit cu prepa-
ratorii să facă mai multe exerciţii le-
gate de explozie. Chiar dacă va fi să
sacrificăm meciul cu Mioveni îmi do-
resc să facem zece zile de pregătire
fizică şi tehnico-tactică bună înain-
tea play-off-ului. Stângă mi-a lăsat
o echipă bine pregătită din punct de
vedere tehnico-tactic. Doar că eu
prefer un joc perpendicular pe poar-
tă, nu cu pase laterale. Până la urmă
destinaţia este poarta adversă, nu
trebuie să mai plimbăm atât mingea
stânga – dreap ta şi invers. Chiar
dacă am luat nouă puncte jocul nos-
tru nu este perfect, mai e de lucru“ a
spus Balint. Antrenorul este mulţu-
mit de grupul pe care-l are la dispo-
ziţie în Bănie: „Am găsit o atmosferă
superbă, un grup bine sudat. Toţi
băieţii sunt prieteni între ei, mereu
cu zâmbetul pe buze. Este bine pen-
tru antrenor să-i vezi pe toţi recep-
tivi, că-şi doresc să facă treabă“. De-
spre suporterii Ştiinţei, Balint spu-

Balint: „Vreau un joc pe poartă,
nu cu pase laterale”

Singura dilemă a antrenorului Ştiinţei înaintea jocului de la Vâlcea este
legată de recuperarea lui Varga

ne: „Cum este vulcanu l acela care
aşteaptă să erupă, aşa sunt suporte-
rii Universităţii acum. Aşteaptă pro-
movarea, apoi cu siguranţă vor lua
drumul stadionului în număr mare“.
Ultimul meci din campionat, cu FC

Bihor, deşi câştigat, nu l-a mulţumit
pe Gabi Balint: „Meciul cu FC Bihor
a fost slab, din cauza noastră. Pentru
că noi am fost cei care am impus un

ritm lent, s-a pasat greoi. Categoric
nivelul va creşte, dar nu se pot face
astfel de lucruri peste noapte“. Îna-
intea derby-ului cu Vâlcea, antreno-
rul are o singură dilemă în privinţa
lotului: „Sper să-l pot utiliza pe Varga
la Vâlcea, dar încă mă mai gândesc
dacă să risc sau nu. Pentru că o leziu-
ne fibrilară riscă să recidiveze şi nu
vreau să-l pierd pentru play-off. El a
început antrenamentele, luni s-a pre-
gătit fără minge. Este pozitiv, vrea,
iar în teren din punct de vedere al
efortului este un exemplu“. Despre
adversarul de sâmbătă, Balint spu-
ne: „Vâlcea este o echipă preocupată
să joace, crează pericol pe benzi,
NKongue se mişcă mult şi îşi crează
oportunităţi. Noi trebuie să fim orga-
nizaţi, să le punem probleme. Să avem
ocazii. La Vâlcea trebuie să jucăm
ofensiv, în opinia mea calitatea jucă-
torilor noştri este superioară vâlce-
nilor“. În ceea ce prinveşte bătălia
pentru accederea în prima ligă, Balint
a comentat: „Noi nu suntem încă pro-
movaţi, contează configuraţia play-
off-ului, dacă intră Oltul sau Bistriţa,
apoi mai sunt alte 30 de puncte puse
în joc. Toată lumea din club mă ajută
şi împreună ne putem atinge obiecti-
vul, aşa că trebuie să promovăm“.

Lazarciuc: „E fără precedent ce s-a
întâmplat la echipa de handbal a Craiovei”

Noul director al SCM Craiova spune că hibele clubului sunt
legate de organizare şi funcţionare şi va lua măsuri în acest sens

tru problemele echipei, atât de orga-
nizare, cât şi de rezultate. Snopova
nu va mai putea intra în ţară până în
mai, fiindcă a stat o lună în plus faţă
de expirarea vizei” a spus Lazarciuc-
. Adriana Ungureanu l-a completat
pe Lazarciuc: „Obiectivul echipa de
handbal era calificarea în play-off, nu
evitarea retrogradării. Voi încerca să
aduc la Craiova jucătoare importan-
te. dacă eram lăsată, o făceam şi în
vara trecută. Deocamdată nu se mai
poate, vom vedea la vară. Sperăm să
nu retrogradăm” a spus Adriana Un-
gureanu. Noul antrenor al echipei fe-
minine de handbal, Gheorghe Sbora,
a spus că obiectivul său în perioada
rămasă este să scoată „basma cura-
tă” echipa: „M-a preocupat psihicul,
moralul jucătoarelor, după aceste pro-
bleme organizatorice. La evaluarea
lotului, am observat că acesta este
sub cerinţe. Avem probleme cu inte-
rii pe ambele părţi, cu pivotul şi cu
poarta, unde sunt doar doi portari.
Vreau să scap basma curată echipa,
să nu retrogradăm sau chiar să nu
disputăm barajul. Putem trece de
Constanţa, fiindcă şi ei au probleme.
Avem traseu uşor spre cupele euro-
pene prin Cupa României, dar sunt
realist şi nu mă gândesc la acest lu-
cru, mai ales că nu am făcut faţă me-
ciurilor cu Jolidon Cluj din campio-
nat. Trebuie să avem obsesia pregă-
tirii pentru meciuri, nu a rezultatului,
fiindcă altfel riscăm să picăm psihic”.

Şanse minime să revină Tyler
Team-managerul echipei masculi-

ne de baschet, Marius Toma, a dat
impresia că nu-l va mai accepta îna-
poi pe masivul pivot american James
Tyler, după ce a acesta a avut un con-
flict cu antrenorul Milan Nisic. „Ty-
ler are contract până când terminăm
sezonul, dar urmează să ne decidem
dacă va mai reveni la antrenamente.
Nu putem duce echipa în haos, nu ne
permitem s ă facem compromisuri.
Ştim că Tyler era îndrăgit de fani, dar
nu putem tolera indisciplina. Ne ba-
zăm pe revenirea lui Drăguşin, care
vine cu o foame mare de baschet”.
Toma spune că echipa va juca la vic-
torie şi în ultima etapă, la Ploieşti, deşi
un rezultat bun nu ar aduce un ad-
versar mai facil decât Oradea în play-
off, respectiv BC Mureş. Doar vole-
iul este în grafic şi chiar mai mult de-
cât atât. „La volei nu sunt probleme.
Echipa feminină şi-a îndeplinit obiec-
tivul, acela de a nu retrograda, în con-
diţiile unui buget redus. Fetele au ter-
minat pe locul 9, deşi au fost foarte
aproape de a juca în grupa 5-8. Sper
să reuşim calificarea în finală cu echi-
pa de băieţi, mai avem nevoie de o
victorie şi ne vom bate pentru fiecare
punct şi fiecare set la Zalău. Dacă nu
vom reuşi, ne vom concentra pe me-
ciul de la Craiova” a spus managerul
secţiei de volei, Dan Pascu.

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.
„U” Cluj – Gaz Metan 1-0
A marcat: Lemnaru 60.
FC Vaslui – FC Braşov 1-0
A marcat: Ortiz 61.
Steaua – FC Botoşani 4-0
Au marcat: Ad. Popa 12, Piovaccari 54, Pârvulescu 64, Tănase 68.


