
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIV,  Nr. 7418miercuri, 9 aprilie 2014  16 pagini     1 leu

Primul

cotidian al

Olteniei

anchetă
pag. 5

actualitate / 3

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- În afară de cei şapte ani de-acasă,
directorul meu, Popescule, nu mai are
nici o lipsă.

Negoi: Doar primăriţei Lidia Adriana
Zavelea îi merge bine!
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Comună mică Ne -
goiul, cu o lume prepon-
derent în etate, care tră-

ieşte în principal de pe urma cultivării pământului şi creşterii
animalelor. Cei care au mai trudit prin industriile doljene,
odinioară, şi mai au câte o pensie, cât de cât rezonabilă, o scot
poate mai uşor la capăt cu greutăţile vieţii. Cum pământul
fertil al Negoiului a devenit, în anii din urmă, un miraj, fireş-
te că a atras nu puţini „atleţi” imobiliari. Unii izgoniţi. Cel
mai trufaş dintre aceştia rămâne primăriţa comunei, Lidia
Adriana Zavela, care, din puţine şi discrete mişcări coregrafi-
ce, a ajuns la o moşie de aproape 800 de hectare, arendate,
potrivit cererii de sprijin pe suprafaţă depusă la APIA Dolj.

Despre excluderea
lui Radu Stroe

Fost ministru de Interne în Gu-
vernul Victor Ponta, fost şi actual
parlamentar, Radu Stroe s-a văzut
ieri, în Biroul Politic Naţional, ex-
matriculat din PNL, sub acuzaţia
nu de „fracţionism”, asta era spai-
ma comuniştilor, ci de „trădare”.
Liderul deputaţilor liberali, Geor-
ge Scutaru, a spus despre colegul
său de partid că „prin atitudinea
sa aruncă în aer şi îşi bate joc
de munca tuturor”. Formulare
„îngrijită”. Decizia finală, în pri-
vinţa excluderii, urmează să fie
luată de Delegaţia Permanentă,
conform statutului PNL. Fireşte,
toată „mascarada” are simbolisti-
ca ei, aparte.
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România va trebui sã returneze
Comisiei Europene suma de 4,24
milioane de euro, reprezentând o
corecþie financiarã în cadrul Politi-
cii Agricole Comune (PAC), a anun-
þat executivul comunitar, care a
notificat cã are în total de recupe-
rat 315 milioane euro de la un nu-
mãr de 11 state membre.  În cazul
României, a fost aplicatã o corecþie
financiarã de 4,51 milioane de euro
pentru nedefinirea anumitor condi-
þii de mediu ºi agriculturã, aºa-nu-
mitele GAEC, pentru controale
efectuate în mod parþial ºi pentru
deficienþe ale sistemului de sancþi-
uni. Impactul financiar al corecþiei
aplicate în cazul României este de
4,24 milioane de euro, iar diferenþa
se explicã prin faptul cã o parte din
sumã a fost deja recuperatã de la
România sau a fost deja rambursa-
tã de cãtre aceasta. Banii revin la

Medalii de aur pentru olimpicii
români la Olimpiada
de ªtiinþe a UE

Ambele echipe ale României
înscrise la a XII-a ediþie a
Olimpiadei de ªtiinþe a Uniunii
Europene (EUSO), competiþie
cu caracter interdisciplinar pe
echipe, au obþinut medalii de
aur, fiind cel mai bun rezultat
în istoria participãrii la acest
concurs. Potrivit unui comuni-
cat de presã al MEN remis
Agerpres, cei ºase performeri
sunt Robert Iulian Rãveanu ºi
Tudor Costel Creþu — fizicã,
ambii elevi la Liceul Internaþi-
onal de Informaticã din Bucu-
reºti, George Claudiu Sãvulescu
(Liceul Internaþional de Infor-
maticã din Bucureºti) ºi Andrei
Iliescu (Colegiul Naþional
„Ienãchiþã Vãcãrescu” din
Târgoviºte) — chimie, Alexan-
dru Zanca (Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” din Ploieºti)
ºi Bogdan Ionuþ Sisca Jippa
(Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” din Bucureºti) —
biologie. Olimpiada de ªtiinþe
a UE s-a desfãºurat la Atena,
în perioada 30 martie — 6
aprilie, ºi a reunit 50 de echipe
din 25 de state membre ale
Uniunii. Conform regulamentu-
lui, o þarã poate înscrie douã
echipe alcãtuite din câte trei
elevi, care susþin douã probe
practice de câte patru ore
fiecare, la trei discipline -
biologie, chimie ºi fizicã -
punctele de la fiecare experi-
ment cumulându-se pentru
echipã.
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bugetul UE deoarece nu au fost res-
pectate reglementãrile Uniunii sau
pentru cã procedurile de control al
cheltuielilor agricole au fost neco-
respunzãtoare. Statele membre sunt

responsabile cu efectuarea plãþilor
ºi cu verificarea cheltuielilor efec-
tuate în cadrul Politicii Agricole
Comune (PAC), iar Comisia are
obligaþia de a se asigura cã statele

membre au utilizat fondurile în mod
corect, se menþioneazã într-un co-
municat al CE. Cele mai importante
corecþii au fost aplicate în cazul Fran-
þei ºi Portugaliei. Astfel, Franþei i se
imputã 238,9 milioane de euro (im-
pact financiar de 237,83 milioane de
euro) pentru deficienþe privind alo-
carea de drepturi la platã, dar ºi alte
10,03 milioane de euro pentru defi-
cienþe în cadrul mãsurii privind ti-
nerii fermieri ºi în controalele îm-
prumuturilor subvenþionate. În ca-
zul Portugaliei, CE aplicã o corec-
þie financiarã de 12,94 milioane de
euro, cu un impact financiar de
12,04 milioane de euro, pentru de-
ficienþe privind eco-condiþionalita-
tea. Pe de altã parte, ca urmare a
unei hotãrâri a Curþii Europene de
Justiþie împotriva unei decizii ante-
rioare a Comisiei, Italiei i se va ram-
bursa suma de 2,11 milioane euro.

Camera Deputaþilor a respins, ieri,
proiectul de lege iniþiat de Guvern
privind desfiinþarea unor instanþe ju-
decãtoreºti ºi a parchetelor de pe lân-
gã acestea, mãsura legislativã fiind
criticatã de reprezentanþii tuturor
grupurilor parlamentare pentru cã ar
limita „accesul la justiþie”. Comisia
juridicã a Camerei Deputaþilor a de-
cis respingerea acestui proiect de
lege, iar preºedintele Comisiei, Bog-
dan Ciucã, a arãtat cã aceastã deci-
zie a fost luatã cu unanimitate luân-
du-se în calcul dezbaterea din Co-
misie ºi argumentele autoritãþilor lo-
cale ºi ale parlamentarilor. Liberalii
au precizat cã proiectul de lege pro-
pune desfiinþarea a 30 de instanþe ju-
decãtoreºti ºi a parchetelor aferente
ºi au apreciat cã, în condiþiile în care
existã resurse economice, s-ar în-

Camera respinge proiectul Guvernului privind
desfiinþarea unor instanþe judecãtoreºti

Preºedintele Uniunii Naþionale a
Consiliilor Judeþene din România
(UNCJR), Marian Opriºan, a decla-
rat, ieri, cã legea privind incompatibi-
litãþile este proastã ºi s-a întrebat dacã
este normal ca jumãtate din primarii
României sã fie incompatibli sau sã
aibã dosare penale, adãugând cã vor
continua discuþiile privind modificare
actului normativ. „Dacã s-a fãcut o
lege proastã, Legea 161 privind in-
compatibilitãþile, asta înseamnã cã nu
trebuie sã mai revenim la ea nicioda-
tã? Pentru cã în toate þãrile cu demo-
craþii consolidate din Europa nu exis-
tã incompatiblitate între interese pu-
blice ºi alte interese publice, existã in-
compatibilitate între interesele private
ºi publice. În România tot ceea ce
este menþionat între public ºi public
este incompatibil, ceea ce nu este nor-
mal. Consideraþi normal cã jumãtate
sau peste jumãtate dintre primarii
României sã fie incompatibili sau sã
aibã dosare penale? Eu cred cã ceva
se întâmplã ºi va trebui, mai devreme
sau mai târziu, sã discutãm public cu
societatea”, a afirmat Opriºan ieri,
dupã ºedinþa Adunãrii generale a pre-
ºedinþilor consiliilor judeþene, la care
au participat vicepremierii Liviu Drag-
nea ºi Daniel Constantin ºi ministrul
Fondurilor Europene, Eugen Teodo-
rovici. În continuare, preºedintele

Opriºan: Legea privind incompatibilitãþile este
proastã, discuþiile pentru modificare vor continua

UNCJR a menþionat cã „Noi am pro-
pus modificarea (Legii 161 – n.r.),
vedem ce zice Parlamentul. Am avut
o discuþie pe acestã temã, vom relua
discuþiile”. „Practic, ºtiþi ce se întâm-
plã? Neavând o aplicare exactã a legii
în acest sistem, s-au descurajat ener-
gii creatoare în sens public, cât ºi în
sens privat. Gândiþi-vã cã sunt mii de
funcþionari în România care nu mai
semneazã hârtii decât dacã le aduci
avocaþi, inspectori ai Curþii de con-
turi, probabil cã, în final, va trebui ca
pentru fiecare lucrare, contract, act
public va trebui sã aducem avizul de la
DNA, ca sã nu mai fie nici un fel de
probleme”, a concluzionat Opriºan.

Ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea,
a anunþat ieri, la prezentarea bilanþului ministe-
rului pe 2013, cã a fãcut demersuri pentru achi-
ziþionarea de autospeciale în valoare de 57 de
milioane de euro, bani proveniþi din venituri pro-
prii ale instituþiei. „Am iniþiat demersurile nece-

cãlca prevederile constituþionale po-
trivit cãrora accesul liber la justiþie
este un drept fundamental. „PP-DD
susþine reforma în justiþie, dar nu
înþelegem prin asta desfiinþarea jus-
tiþiei”, a spus Luminiþa Adam, depu-
tat PP-DD, în timp ce PDL a susþi-
nut cã efectul imediat al desfiinþãrii
instanþelor ar fi îndepãrtarea justiþiei
de cetãþeni. Liderul deputaþilor PSD,
Marian Neacºu, a menþionat cã sus-
þine soluþia gãsitã de colegii din Co-
misie, apreciind cã „o bunã parte”
dintre instanþele judecãtoreºti propu-
se a fi desfiinþate „sunt viabile ºi
meritã sã rãmânã în funcþiune”. De-
putaþii au votat cu 305 voturi „pen-
tru”, 2 „împotrivã” ºi 3 abþineri ra-
portul Comisiei juridice de respinge-
re a proiectului de lege, care urmea-
zã sã fie analizat ºi de Senat.

Oprea: Am fãcut demersuri  pentru ca MAI sã cumpere autospeciale de 57 de mil ioane de euro
sare în vederea reducerii deficitului de mijloace
de mobilitate la structurile operative, prin utili-
zarea a 57 milioane euro din venituri proprii
pentru dotarea unitãþilor ministerului cu auto-
speciale”, a spus ministrul Afacerilor Interne.
Pe de altã parte, referitor la accesarea fonduri-

lor europene, Oprea a subliniat cã, în 2013, au
fost gestionate fonduri externe nerambursabile
în valoare de aproximativ 135 de milioane de
euro, prin intermediul a 192 de proiecte. Dintre
acestea au fost finalizate peste 40%, în valoare
de peste 46 milioane euro.
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Despre excluderea lui Radu StroeDespre excluderea lui Radu StroeDespre excluderea lui Radu StroeDespre excluderea lui Radu StroeDespre excluderea lui Radu Stroe
MIRCEA CANÞÃR

Fost ministru de Interne în Guvernul
Victor Ponta, fost ºi actual parlamentar,
Radu Stroe s-a vãzut ieri, în Biroul Politic
Naþional, exmatriculat din PNL, sub acu-
zaþia nu de „fracþionism”, asta era spaima
comuniºtilor, ci de „trãdare”. Liderul de-
putaþilor liberali, George Scutaru, a spus
despre colegul sãu de partid cã „prin ati-
tudinea sa aruncã în aer ºi îºi bate joc
de munca tuturor”. Formulare „îngriji-
tã”. Decizia finalã, în privinþa excluderii,
urmeazã sã fie luatã de Delegaþia Perma-
nentã, conform statutului PNL. Fireºte,
toatã „mascarada” are simbolistica ei,
aparte. ªi iatã de ce. Liberalii se conside-

rã pe scena politicã descendenþii Brãtieni-
lor, urmaºii unui partid istoric. Cu voca-
þie democratã, monarhistã, anticomunis-
tã ºi ce-o mai fi. Radu Stroe, fãrã a fi
vreo eminenþã cenuºie, lãsa impresia, în
apariþiile publice, unei persoane decente,
cu vorbã mãsuratã, de regulã îngrijitã, tre-
cut prin viaþã. Pãrerea sa, expusã într-o
emisiune moderatã de jurnalistul Radu Tu-
dor, despre „ruperea USL”, n-a fost una
excentricã, nici pãrtinitoare. Ci doar de
regret mãrturisit pentru cele întâmplate.
Ca deputatul Radu Stroe gândesc proba-
bil ºi alþi liberali sãnãtoºi la cap, mai ales
cã evocatã a fost o anume responsabilita-

te faþã de cei care au votat USL în 2012.
Asta a subliniat Radu Stroe. Care nu l-a
jignit pe Crin Antonescu, n-a proferat acu-
ze la adresa celor care au consimþit la pro-
punerea acestuia de dinamitare a USL. A
spus altceva. Deºi a fost considerat un
eretic, pentru cã gândeºte altfel decât
„nucleul dur al PNL”, n-a fãcut nici un
rãu partidului. Nu i-a adus nici un preju-
diciu de imagine. A crezut probabil cã în
democraþie, sau poftim, în PNL, pot exis-
ta ºi indivizi care nu þin sã cânte în cor.
Crin Antonescu se vrea dupã toate apa-
renþele un „lider maximo” al partidului ºi
îl priveºte. Însã ºi la comuniºti, poate rã-

mâne încredinþat, erau voci „contra”, ºi
nu întotdeauna în batistã. Dar, neîndo-
ielnic, ura n-are nevoie de argumente.
Pentru luciditatea sa, Radu Stroe s-a vã-
zut nu stigmatizat, nu marginalizat, ci,
pur ºi simplu, „detestat” de companionii
sãi, etichetat ca trãdãtor de cei care, alã-
turi, dusese atâtea ºi atâtea bãtãlii cu
vrãjmaºii politici. Pânã s-a convins cã
aceºtia erau lângã el, nu în faþa lui. Care
i-au sugerat cã e mult mai grav sã ai ilu-
zii mediocre decât sã trãieºti mediocru.
Fiindcã lipsa de scrupule e o virtute.
Chestiune valabilã ºi la alte partide, in-
clusiv la social-democraþi.

„Târgul Anual de Investiþii”
reprezintã noul stimulator al
pieþelor în curs de dezvoltare
ºi are misiunea de a furniza
schimburi de experienþã ºi dis-
cuþii,  precum ºi de a oferi
oportunitãþi pentru proiecte de
dezvoltare în cadrul industriei.
Craiova este singurul munici-
piu din România care partici-
pã la acest forum internaþio-
nal pe teme de afaceri ºi are
oportunitatea de a prezenta fa-
cilitãþile Parcului Industrial
Craiova, precum ºi produsele

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasi-
lescu, participã, în aceste zile, la cea
de-a patra ediþie a “Târgului Anual de
Investiþii” care se desfãºoarã la Cen-
trul Naþional de Investiþii ºi Expoziþii 

din Dubai. Edilul-ºef se aflã acolo la
invitaþia ºeicului Mohammed Bin Ras-
hid Al Maktoum, vicepreºedinte al
Emiratelor Arabe Unite, prim-ministru
ºi conducãtor al Dubaiului.

realizate pe platforma indus-
trialã a oraºului: trenuri elec-
trice, utilaj greu, avioane, lo-
comotive, maºini agricole ºi
automobile.

Potrivit unui comunicat de
presã al Primãriei Craiova, Lia
Olguþa Vasilescu a avut între-
vederi cu persoane din Minis-
terul Economiei din Dubai ºi a
pledat pentru schimburi co-
merciale ºi atragerea de inves-
tiþii într-o zonã de greenfield
– în care nu se plãtesc taxe ºi
impozite locale, iar utilitãþile

sunt trase pânã la poarta fa-
bricii. Primarul Craiovei a
amintit faptul cã ultimul inves-
titor sosit la Craiova, firma
ETI, este tot din afara Uniunii
Europene ºi a primit sprijin
total din partea administraþiei
locale ºi a Guvernului Româ-
niei pentru a-ºi deschide, în
bune condiþii, afacerea.

O importantã delegaþie din
Dubai, condusã de ministrul
Economiei, Sultan Al Man-
souri, se va afla în luna iunie
în România, atunci urmând sã

se punã la punct detaliile unor
parteneriate viitoare. Minis-
trul Economiei a fost invitat

sã  v iz i teze  º i  Cra iova  cu
aceastã ocazie.

LAURA MOÞÎRLICHE

“În tot intervalul de timp, repre-
zentanþii AJOFM Dolj vor oferi in-
formaþii privind serviciile pe care
le oferã persoanelor aflate în cãu-
tarea unui loc de muncã, precum
ºi consultaþii privind facilitãþile pe
care le acordã pentru a stimula
agenþii economici care creeazã lo-
curi de muncã...”, a precizat Da-
niela Barbu, directorul executiv al
Agenþiei Judeþene pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã Dolj.

Inginerii, la mare cãutare
Întreprinzãtorii vor pune la dis-

poziþia persoanelor interesate 373

 27 de agenþi economici vor participa vineri,
11 aprilie, la Bursa Generalã a Locurilor de
Muncã. Astfel, între orele 9.00-13.00, dolje-
nii fãrã loc de muncã, vor avea posibilitatea
sã-ºi depunã CV-uri, sã fie intervievaþi ºi poa-

te, la final, chiar sã se aleagã  ºi cu un job
bine plãtit. Evenimentul este organizat de
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj ºi se va desfãºura  la sediul Ca-
sei de Culturã a Studenþilor din Craiova.

de locuri de muncã. Pentru foar-
te mulþi craioveni, aflaþi în cãuta-
re unui loc de muncã, acest eve-
niment, Bursa Generalã a Locu-

rilor de Muncã reprezintã o opor-
tunitate, în primul rând în ceea ce
priveºte cunoaºtere pieþii muncii,
a ofertelor de locuri de muncã,
pentru a putea astfel sã aleagã job-
ul potrivit, conform pregãtirii pro-
fesionale, sau în ultimã instanþã sã
se (re)orienteze profesional spre
ocupaþii cu posibilitãþi mai mari de
angajare pe termen mediu ºi lung.

„Pentru persoanele cu studii su-
perioare, de data aceasta, sunt ofe-

rite 11 locuri de muncã, respectiv
economist – un loc; inginer con-
structor – trei locuri; inginer auto-
matist – un loc; inginer drumuri –
un loc; consilier vânzãri – trei locuri
ºi unit manager – douã locuri”, a
subliniat directorul AJOFM, într-un
comunicat de presã.

80 de locuri de muncã
pentru persoanele necalificate

Agenþii economici care vor par-
ticipa la Bursa Generalã a Locuri-
lor de Muncã vor avea prilejul sã-
ºi recruteze personalul direct, fãrã
intermediari, în funcþie de cerinþe-
le concrete ale locului de muncã
pe care îl oferã. Pentru persoanele
cu studii medii ºi persoanele cali-
ficate sunt oferite 282 locuri de
muncã din urmãtoarele domenii:
asigurãri, protecþie ºi pazã, con-

strucþii, confecþii, alimentaþie pu-
blicã, vânzãri, prestãri servicii.
Pentru persoanele necalificate sunt
oferite 80 de locuri de muncã din
domenii cum sunt confecþii, con-
strucþii, protecþie ºi pazã.

“Facem precizarea cã acestea
sunt date preliminare ºi cã agenþii

economici care dispun de locuri
de muncã vacante ºi doresc sã
participe la Bursa Generalã a Lo-
curilor de Muncã sunt aºteptaþi sã
îºi depunã  ofertele ce vor fi ofe-
rite în cadrul bursei”, au subliniat
organizatorii.

MARGA BULUGEAN
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În urma cercetãrilor efectuate

de poliþiºtii Biroului Rutier Cra-
iova, s-a stabilit cã Florea Bele-
ga, de 57 de ani, din Craiova, la
volanul unui autoturism Logan

Dupã mai bine de trei ani de pro-
ces, Viorel Cãlin, administrator al SC
Cavi Imexco SRL Craiova, a fost
condamnat definitiv la 3 ani de în-
chisoare cu executare. Sentinþa,
pronunþatã pe fond pe 19 martie
2011 de Tribunalul Dolj, a rãmas
definitivã vineri, 4 aprilie a.c., când
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
respins, ca nefondat, recursul de-
clarat de inculpat. Reprezentanþii IPJ
Dolj au anunþat cã luni, 7 aprilie,
poliþiºtii craioveni l-au ridicat pe
bãrbat de la domiciliu ºi l-au intro-
dus în arestul IPJ Dolj, de unde va

Accident provocat de taximetrist bãutAccident provocat de taximetrist bãutAccident provocat de taximetrist bãutAccident provocat de taximetrist bãutAccident provocat de taximetrist bãut
Un taximetrist craiovean, bãut la volan, a

provocat un accident de circulaþie, ieri, în
zona Centrului comercial Bãnie din muni-
cipiu, în urma cãruia o femeie a ajuns la

înregistrat la o firmã de taxi din
Craiova, nu s-a asigurat la pleca-
rea de pe loc, a virat stânga ºi la
efectuarea manevrei de întoarce-
re, pe strada „Caracal”, în zona

Centrului Comercial Bãnie, a iz-
bit un BMW condus regulamen-
tar de Lucian Vasile, de 26 de ani,
din Craiova.

În urma impactului, BMW-ul
a fost proiectat în parcare, unde
a avariat trei autoturisme, un
Tico, un Chevrolet Aveo ºi un
Opel Corsa. Femeia pe care o
transporta taximetristul, Gheor-
ghiþa Duduianu, de 70 de ani, a
fost rãnitã, fiind transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova pentru îngrijiri medi-
cale. Poliþiºtii ajunºi la faþa locu-
lui l-au testat pe taximetrist cu eti-
lotestul, rezultatul fiind de 0,36
mg/l alcool pur în aerul expirat,

astfel cã ºi el a fost dus la spital,
însã pentru recoltarea probelor
biologice în vederea stabilirii al-
coolemiei. „Pe numele condu-
cãtorului autoturismului Logan a
fost întocmit dosar penal pen-
tru vãtãmare corporalã din cul-

pã, urmând ca, dacã se va sta-
bili cã a avut o alcoolemie peste
limita legalã, sã se reþinã ºi
aceastã infracþiune în sarcina
sa”, ne-a declarat inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va ºi patru maºini au fost avariate. Pe nu-
mele taximetristului s-a întocmit dosar pe-
nal pentru vãtãmare corporalã din culpã.

Patronul SC Cavi, condamnat definitiv

la 3 ani de închisoare cu executare
Viorel Cãlin, administratorul SC Cavi Imexco SRL Craio-

va, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu execu-
tare. Luni, poliþiºtii craioveni au pus în executare mandatul
emis pe numele sãu, l-au ridicat de la domiciliu ºi l-au intro-
dus în arestul IPJ Dolj, de unde va ajunge în penitenciar pen-
tru ispãºirea pedepsei. Bãrbatul a fost condamnat pentru eva-
ziune fiscalã de aproape 2,8 milioane lei, fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã ºi nevirarea contribuþiilor cu reþinere la sur-
sã, prin firma pe care o administreazã derulând contractele de
modernizare a Gãrii Craiova ºi reamenajare a Pieþei Gãrii.

fi transferat în penitenciar.
Reamintim cã, pe 14 decembrie

2010, procurorii Secþiei de urmãri-
re penalã din cadrul Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova dis-
puneau reþinerea, pentru 24 de ore,
a lui Viorel Cãlin, administratorul SC
Cavi Imexco SRL Craiova, sub acu-
zaþiile de evaziune fiscalã, fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã în
formã continuatã ºi nevirarea con-
tribuþiilor cu reþinere la sursã. Tri-
bunalul Dolj a respins atunci solici-
tarea procurorilor de arestare pre-
ventivã a lui Cãlin, care a fost tri-

mis în judecatã, în stare de liberta-
te, în aceeaºi lunã. Anchetatorii au
reþinut în sarcina lui Viorel Cãlin
faptul cã, în perioada 2005-2009 a
evidenþiat în actele contabile ale so-
cietãþii cheltuieli care nu aveau la
bazã operaþiuni reale ºi a omis evi-
denþierea unor venituri realizate, în
acest fel sustrãgându-se de la plata
cãtre bugetul de stat a sumei de
2.794.493 de lei, impozit pe profit
ºi TVA. În plus, “în perioada 2008-
2009, inculpatul, în aceeaºi calita-
te, a reþinut ºi nu a virat cu intenþie
în termenul legal la bugetul de stat
impozite ºi contribuþii reprezentând
stopaj la sursã. De asemenea, s-a
mai reþinut cã inculpatul Cãlin Vio-
rel a înregistrat în evidenþa conta-
bilã a societãþii mai multe contracte
încheiate cu persoane fizice, pe
care le-a semnat în calitate de be-
neficiar, deºi cunoºtea cã operaþiu-
nile consemnate în acte nu reflectã
realitatea”, comunicau procurorii la
momentul respectiv. Mai precis,
Viorel Cãlin a fost acuzat ca a pro-
dus o evaziune de aproape 2,8 mili-

oane lei cu ocazia derulãrii a trei
contracte, cele mai cunoscute din-
tre ele fiind modernizarea Gãrii Cra-
iova ºi reamenajarea Pieþei Gãrii.

Viorel Cãlin a fost condamnat, pe
19 martie 2011, la Tribunalul Dolj,
la trei ani de închisoare cu executa-
re. Instanþa a mai dispus decãderea
acestuia din dreptul de a fi adminis-

trator al unei societãþii comerciale,
pe o perioadã de trei ani, iar pânã la
achitarea sumelor datorate bugetu-
lui de stat, judecãtorii de la Tribuna-
lul Dolj au decis menþinerea seches-
trului instituit asupra bunurilor ce-i
aparþin inculpatului. Bãrbatul a for-
mulat apel, respins, pe 4 iulie 2013
de Curtea de Apel Craiova.

14 migranþi ascunºi într-un camion, descoperiþi la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat au

descoperit, ascunºi într-un autocamion, într-un locaº special amenajat în
compartimentul marfã, 12 sirieni ºi 2 irakieni, care încercau sã intre ilegal în
România. Cei 14 migranþi au declarat cã, pentru a ajunge în Suedia, au plãtit
unor cãlãuze, în þãrile de origine, sume cuprinse între 5.000 ºi 10.000 euro.

Conform reprezentanþilor Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã Dolj, în noaptea de
luni spre marþi, la ora 00.50, la Punctul de Tre-
cere a Frontierei Calafat, s-a prezentat pentru
a intra în þarã, la volanul unui autocamion mar-
ca Mercedes, cetãþeanul grec Markos F., în
vârstã de 48 de ani. În urma controlului amã-
nunþit fãcut în mijlocul de transport de echipa
comunã formatã din poliþiºti de frontierã ro-

mâni ºi bulgari, au fost descoperite, în com-
partimentul marfã, în spatele unui perete me-
talic, paisprezece persoane de sex masculin.
În urma cercetãrilor s-a stabilit cã cei în cauzã
sunt 12 cetãþeni sirieni ºi 2 cetãþeni irakieni, cu
vârste cuprinse între 18 ºi 32 de ani.

Aceºtia au declarat cã au plecat în urmã
cu o lunã din Siria, pe ruta Turcia – Grecia,
au ajuns într-o parcare din Atena de unde au

fost preluaþi de un cetãþean grec ºi urcaþi
într-un camion cu destinaþia Suedia. Pentru
aceastã cãlãtorie cei 14 migranþi au declarat
cã au plãtit unor cãlãuze a cãror identitate
nu o cunosc, în þãrile de origine, sume cu-
prinse între 5.000 ºi 10.000 de euro. ªofe-
rul autovehiculului a declarat cã nu avea
cunoºtinþã despre existenþa migranþilor în
camionul pe care îl conducea.

“Poliþiºtii de frontierã au procedat la în-
treruperea cãlãtoriei persoanelor în cauzã,
iar conform protocolului româno -bulgar,
bãrbaþii au fost predaþi Poliþiei de Frontierã
Bulgare în vederea continuãrii cercetãrilor
ºi dispunerii mãsurilor legale ce se impun”,
a declarat comisar ºef Romicã Ivãnoiu, pur-
tãtorul de cuvânt al STPF Dolj.
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 O incompatibilitate mai
luminoasă ca soarele de afară

Potrivit declaraţiei de interese din
20 mai 2010, postată pe site-ul Pri-
măriei, după care nu a mai fost de-
pusă alta, Zavelea Lidia Adriana
– consilier local la acea dată – de-
ţinea calitatea de administrator al
SC Zavelea SRL (vezi facsimil).
Declaraţia de interese, obligatorie
pentru aleşii locali, era completată
cu pixul, pe propria răspundere, aşa
cum menţionează legea. Numai că
atât Legea nr. 393/2004, privind sta-
tutul aleşilor locali, cât şi Legea nr.
161/2003, privind unele măsuri pen-
tru asigurarea transparenţei în exer-
citarea demnităţilor publice, a func-
ţiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei,
reglementează „regimul
juridic” al funcţiei de con-
silier local şi consilier ju-
deţean, considerând-o
incompatibilă cu calita-
tea de administrator la
o societate comercială
de interes local. Cu alte
cuvinte, chiar dacă, după
alegerea c a primar, în
2012, Lidia Adriana Za-
velea a făcut menţiunea
la Registrul Comerţului
că nu mai deţine calitatea
de administrator, mai în-
tâi la 26 iunie, şi apoi la 10 august,
renunţând şi la calitatea de asociat,
faptul că pe mandatul de consi-
lier local fusese în funcţia men-
ţionată o face incompatibilă ca
primar. Sigur, prevederile respec-
tive, extrem de restrictive, dacă nu
exagerate, creează probleme şi al-
tora. Dar cum ele sunt în vigoare,
se aplică şi primarului din Negoi,
noua „moşieriţă a zonei”.
Un proiect cu cântec

După cum am relatat în numărul
anterior al cotidianului nostru, luni
am participat la o şedinţă ordinară a

Negoi: Doar primăriţei Lidia Adriana
Zavelea îi merge bine!

Comună mică Negoiul, cu o lume
preponderent în etate, care trăieşte în
principal de pe urma cultivării pămân-
tului şi creşterii animalelor. Cei care
au mai trudit prin industriile doljene,
odinioară, şi mai au câte o pensie, cât
de cât rezonabilă, o scot poate mai uşor
la capăt cu greutăţile vieţii. Cum pă-
mântul fertil al Negoiului a devenit,
în anii din urmă, un miraj, fireşte că
a atras nu puţini „atleţi” imobiliari.
Unii izgoniţi. Cel mai trufaş dintre
ace ştia rămâne  primăriţa comunei,
Lidia Adriana Zavela, care, din puţine
şi discrete mişcări coregrafice, a ajuns
la o moşie de aproape 800 de hectare,
arendate, potrivit cererii de sprijin pe
suprafaţă depusă la APIA Dolj. Doar
Consiliul Local Negoi mai figurează,
în ordine, cu o suprafaţă de peste 500
de hectare. Dar este o întreagă discu-
ţie şi cu această suprafaţă, când desti-
nată integral păşunii, adică izlazului
comunal, când parţial, din care, spun
oamenii locului, primăriţa mai „ciu-
guleşte” nişte hectare spre a fi mun-

cite de societatea comercială Zavelea
SRL, exploatare care a fost adminis-
trată, până la 26 iunie 2012, chiar de
Lidia Adriana Zavelea, după care a fost
substituită de soţul său, Adrian Zave-
lea. Fusese însă administratorul socie-
tăţii pe mandatul anterior, de consi-
lier local, potrivit propriei declaraţii de
interese, ceea ce o face incompatibilă,
potrivit prevede rilor Legii nr. 161/
2003, art. 88, litera d. Cocoţată, e drept
prin vot popular, în funcţia de primar
al comunei, la ce putea să îi zboare
gândul mai întâi şi mai întâi
Adrianei Zavelea? La făgă-
duinţele făcute oamenilor în
campania electorală? La pro-
ie cte le  e urope ne  pe ntru
atrage re a de  fonduri tre -
buincioase dezvoltării infras-
tructurii localităţii? Nimic
din toate acestea. Arendarea
de terenuri de la oameni în
vârstă, apăsaţi de nevoi sau
cumpărarea la preţuri avan-
tajoase, încât propria moşie a

devenit una cu geometrie variabilă. În
2008, SC Zavelea SRL administra 366
de hectare, conform unei situaţii re-
mise Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Dolj. În 2010, suprafaţa aren-
dată era de 574 de hectare. În 2011, era
deja de 580 de hectare. În anul urmă-
tor, după alegeri, a crescut şi suprafaţa
până la aproximativ 800 de hectare.
Înconjurată de o „gardă clientelară”,
Lidia Adriana Zavelea... munceşte. Şi
îi merge bine. Din păcate,  doar ei, la
nive lul comunei.

LAURA MOŢÎRLICHE şi MIRCEA CANŢĂR

Consiliului Local Negoi, subiectul
fierbinte fiind izlazul din localitate.
Dincolo de strigăturile şi limbajul
colorat pe care-l folosesc unii dintre
aleşii locali, a rămas nedesluşită pro-
blema terenului pentru păşunat, o su-
prafaţă foarte mare, pe seama căru-
ia actualul primar, Lidia Adriana Za-
velea, şi fostul primar, Sorin Voinea,
care este acum consilier local, s-au
certat înainte, în timpul şi după vot.
Pe scurt, consilierul local i-a repro-
şat primarului că are un interes legat
de acest teren, că l-ar pregăti să-l
concesioneze cuiva, iar acel cine-
va să-l folosească pentru a ridica
subvenţia care se oferă de la APIA
Dolj. Adică ar face exact ceea ce
face Primăria, dar cu excepţia fap-

tului că bănuţii ar intra în buzuna-
rul respectivului.
Izlaz comunal şi, totuşi, privat...

Fostul primar nu a putut să dea
nume, dar a recunoscut că şi în tim-
pul mandatului său s-au găsit câţi-
va care au venit să-i propună o mică
afacere. Evident că el a refuzat.
„Ştiu că se fac presiuni asupra pri-
marului”, a declarat, imediat după
şedinţă, Sorin Voinea. Cooperant
până la un punct, primarul actual a
declarat, în timpul şedinţei, că nu
există nici un fel de interes legat de
acest izlaz şi că pur şi simplu se face

acum doar o mică rectificare, în
sensul că suprafaţa de 522 de hec-
tare devine 597 de hectare. Proble-
ma spinoasă „a includerii izlazului
în inventarul domeniului privat a
comunei Negoi” a fost tranşată de
primar în doar câteva minute. Ex-
plicaţia a fost oferită pe un hol şi a
sunat aşa: „Terenul se află în extra-
vilanul comunei, deci este şi în do-
meniul privat”.
Banii pentru covorul verde,
puşi la păstrare

Cum însă între cele două calităţi
nu poate fi vorba de nici o legătură
de cauzalitate – un teren se trece în
domeniul privat numai printr-o ho-
tărâre a consiliului local –, am în-

cercat să aflăm de ce
ar fi, totuşi, aşa de ten-
tant izlazul comunal.
Prima variantă ar fi ca
un mare crescător de
animale să plece de
undeva de la munte
sau de la o micro-fer-
mă din ţară ca să-şi
hrănească, toată vara,
efectivele cu iarba de
pe păşunea din Negoi.
Am aflat însă că teren
ar fi destul – pes te
597 de hectare după
votul de luni –, dar
covorul de vegetaţie
nu ar putea să-l ajute

prea mult pe marele crescător fi-
indcă izlazul nu este aşa de bine în-
treţinut. Culmea este că autorităţile
au prevăzut bani de la buget şi anul
trecut, dar şi în acest an – aproape
1 miliard de lei vechi în total – pen-
tru... fertilizarea chimică a izlazu-
lui. Nu se ştie de ce, dar fondurile
sunt şi acum blocate la buget.
O tentaţie numită... subvenţie!

Ca atare, rămâne în picioare cea
de-a două variantă, a subvenţiei pe
hectar. În cei doi ani care s-au scurs
din actualul mandat, Primăria Ne-
goi a încasat o subvenţie destul de

bună de pe urma
izlazului c omu-
nal. Suma afe-
rentă anului
2012 a fos t de
1,26 miliarde de
lei vec hi,  bani
mulţi pentru o
primărie din me-
diul rural. Sub-
venţia acordată
de APIA Dolj
pentru anul 2013
a fost de 1,47
miliarde de lei
vechi.  Pentru
anul 2014, sub-
venţia ar fi chiar
un pic mai mare,
având în vedere
faptul că autorită-
ţile tocmai au mă-
rit suprafaţa izla-
zului comunal, de
la 522 de hectare
la 597 de hecta-
re. În cazul în
care izlazul ar fi
concesionat – iar acum este foarte
simplă concesiunea pentru că terenul
se află în domeniul privat –, toată sub-
venţia pe hectar, una de peste 1,5 mi-
liarde de lei, ar ajunge automat în bu-
zunarul celui care se grăbeşte să con-
cesioneze această păşune.
Consilierii municipali,
trimişi la păşunat...

Interesant este şi faptul că, din
actele depuse la APIA Dolj, reiese
faptul că nu toată suprafaţa decla-
rată ca păşune este, de fapt, izlaz
comunal. Pentru a primi subvenţia
aferentă anului 2013, Primăria Ne-
goi a depus, pe 15 mai 2013, o ce-
rere în acest sens. Odată cu aceas-
tă cerere a fost ataşată şi Hotărârea
Consiliului Local Negoi nr. 10/2013
prin care se stabileşte suprafaţa pen-
tru care se depunea cerere de spri-
jin. Primăria Negoi evită să preci-
zeze dacă terenul cu pricina se află
în domeniul public sau domeniul

privat al comunei, menţionând doar,
la modul general, că întreaga su-
prafaţă se află în proprietatea Con-
siliului Local Negoi. Există însă o
anexă în care se detaliază suprafe-
ţele pentru care se solicită subven-
ţie. Din cele 522 de hectare, 272,12
hectare sunt teren arabil, iar restul
de 247,23 de hectare sunt declara-
te păşuni. Numai că aceleaşi hecta-
re au fost prezentate consilierilor
municipali, în şedinţa de luni, ca
făcând parte în întregime din izla-
zul comunal!

Toată problema se învârte, de
fapt, în jurul sumelor de bani pri-
mite de la APIA Dolj. Mai exact, a
banilor care ar putea să nu fie în
totalitate cuveniţi. Şi asta pentru că,
între suprafaţa de teren, lucrată efec-
tiv de SC Zavelea SRL, în temeiul
contractelor de arendă, şi suprafa-
ţa din cererea de sprijin depusă la
APIA Dolj, sunt unele „detalii” care
rămân, în continuare, neclare.
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GEORGE POPESCU

Toate dictaturile s-au instaurat ºi între-
þinut prin mecanismul unei propagande re-
duse, la început, la nivelul unei frazeologii
lozincarde, cu cât mai primitive ºi mai
agresive cu atât mai prizate de acele pãrþi
bântuite de spectrul unei schimbãri. Re-
voluþiile înseºi ºi-au asumat, încã în faze
pregãtitoare, câteva sloganuri bine alãmi-
te în vederea unui impact mobilizator în
rândul acelor categorii sociale defavorizate
ori chiar abandonate unei precaritãþi în sine
revoltãtoare.

Capitalismul, ca antidot al injustiþiei lun-
gului ev mediu în esenþã sa feudalã ºi dis-
creþionar cu majoritãþile paupere ºi paupe-
rizate, ºi-a gãsit, odatã cu instituirea cano-
nicã a raþiunii ºi, prin ea, a ºtiinþei ºi a teh-
nologiei, un triumfãtor (justificat ºi meri-
tat) suport în sloganul sentenþios al strigã-
tului revoluþionar din Franþa ºi din Anglia
sfârºitului de veac al XVII-lea: libertate-
egalitate. Nu-i de mirare cã, astãzi, într-un
moment considerat de mulþi gânditori drept
unul de cumpãnã, tocmai binomul de avânt
insurecþional, recompus ironic în varianta
liberegalité, e rechemat în cauzã, ºi tot ca

Comuniºti fãrã portofoliu…Comuniºti fãrã portofoliu…Comuniºti fãrã portofoliu…Comuniºti fãrã portofoliu…Comuniºti fãrã portofoliu…
un slogan, împotriva societãþii neolibertine
de cãtre criticii ei cei mai acizi.

Mussolini, Lenin, Stalin, Hitler, ca sã
nu-i mai pomenim pe prea silitorii lor dis-
cipoli ºi moºtenitori (Mao, Kim, cu fii ºi
nepoþi, Fidel ori Ceauºescu), ºi-au restrâns
pretinsele lor programe politice la sfera
câtorva lozinci, risipite în zeci de mii de
cuvinte ºi de pagini subsumate unei gra-
matici de prisos.

Lumea e în continuã ºi rapidã schimba-
re, însã nãravurile supravieþuiesc ºi n-ar
trebui sã ne mire resuscitãri lozincarde, în
ciuda aparenþelor de noutate. ªi de înnoi-
toare puseuri de gândire.

În linii mari – mai curând strâmbe ori
strâmbate decât… drepte, cum pretind niºte
înnegriþi analiºti de la noi, anticomunismul
de astãzi nu e mai puþin lozincard decât
antinomicul sãu inamic. Mai mult, în sãrã-
cia de gândire disipatã în enunþuri verbioa-
se, în ciuda aparenþelor „analitice”, cuvin-
tele-cheie, reiterate spasmodic, sunt apro-
ximativ aceleaºi: libertate, democraþie, ba
chiar ºi dreptate, însã de-acum nu ºi pen-
tru – ori nu neapãrat pentru – cei mulþi.

Asta fiindcã statul însuºi, calificat ticãloºit
prin mandatul sãu asistenþial, trebuie slã-
bit, ori chiar abandonat, eventual ceea ce a
mai rãmas din el, cu suveranitate ciuntitã
de supra-legislaþie comunitarã.

Condamnat instituþional, decedat, aºa-
dar, cu certificat ºi cu depoziþii ale gropa-
rilor, comunismul continuã însã sã intrige
ºi sã irite, supravieþuind, paradoxal, nu
doar în nostalgiile unor adepþi, ci cu o
consistenþã diabolicã în minþile celor care
ºi-au fãcut din combaterea lor o maladivã
obsesie. ªi cu cât evidenþa cã nici din ca-
davrul sãu, vreau sã spun al comunismu-
lui autohton, neaoºist ºi falimentar, nu se
mai gãseºte nicio urmã, cu atât incrimi-
narea sa e mai virulentã.

ªi, în aceeaºi ordine a lucrurilor – per-
vertitã –, care de fapt nu-i altceva decât o
mare ºi deplorabilã dezordine, mulþi dintre
rãzvrãtiþii imperturbabili împotriva comu-
nismului sunt foºti… comuniºti. Unii, o
spun ei ºi mãcar în aceastã privinþã le dãm
dreptate, au fost doar bieþi membri, adicã
simpli posesori ai carnetului roºu. Nimic
de comentat. Numai cã, în cruciada asta

bezmeticã, nimeni – ºi cu atât mai puþin
acerbii critici de azi – nu mai are timp ori
chef de disocieri: subtilitãþi inutile, cui pro-
dest? Or, tocmai în asta consistã gravita-
tea acestei obositoare tirade anticomunis-
te, în absenþa disocierilor cãreia i-ar urma
la fel de logic un lung ºir de contextuali-
zãri, individuale ori colective, unele þinând
de elementare supape de destin.

Când însã, printre cei mai hohotitori to-
boºari ai anticomunismului se gãsesc indi-
vizi înscriºi prin ligile secunde ale nomen-
claturii comuniste, pe care doar evenimen-
tele din 89 i-a „salvat” de la ascensiuni pro-
babil visate, fiindcã altminteri nici nu se ex-
plicã elanul lor predecembrist, mie unul îmi
suficient de limpede cã, în acest particular
caz, recursul lozincard nu mai are o simplã
justificare incidentalã: þine de o vocaþie, a
rãului, la fel de diabolicã precum „mode-
lul”, strict ºi egal lozincard, al comunis-
mului readus în laboratorul de anatomie…
medicalã. Ei, „toboºarii” anti-comuniºti de
astãzi seamãnã mai mult cu niºte comu-
niºti fãrã… portofoliu. Lucru ce se poate,
la o mare dintre ei, cu acte în regulã.

Primii care vor intra în
febra examinãrilor sunt
absolvenþii de liceu care
doresc sã urmeze una din
facultãþile de Medicinã,
Farmacie sau Medicinã
Dentarã. Pentru aceºtia
concursul este programat
în data de 23 iulie, înce-
pând cu ora 10.00. La
aceeaºi orã, dar douã zile
mai târziu, se va desfãºu-
ra concursul pentru cele-
lalte programe de studiu
pe care Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din
Craiova le deruleazã, ºi anume
Moaºe, Asistenþã medicalã genera-
lã, Balneo-fiziokinetoterapie ºi recu-
perare, respectiv Tehnicã dentarã.

Candidaþii care nu se vor pre-
zenta conform programãrii pierd
dreptul de a susþine concursul de
admitere din sesiunea în care au
fost înscriºi. Accesul acestora în
sala de concurs este permis cu
maximum o orã înainte de începe-
rea probei. Pentru a avea acces în
sala de concurs, candidaþii trebuie
sã aibã asupra lor buletinul sau
cartea de identitate, legitimaþia de
concurs eliberatã la înscriere ºi pix
cu minã de culoare neagrã.

Admiterea se face ºi anul
acesta pe bazã de test grilã

Timpul destinat rezolvãrii grilei
este de trei ore – respectiv douã ore
pentru testul cu 50 de întrebãri –,
socotit din momentul în care caie-
tele cu subiecte au fost distribuite,
fiind interzisã depãºirea timpului sta-
bilit pentru elaborarea grilelor. Se in-
terzice folosirea de candidaþi, în

S-a stabilit calendarul

concursurilor la UMF Craiova
Absolvenþii de liceu care viseazã la o carie-

rã de medic trebuie mai întâi sã treacã prin
emoþiile admiterii la facultate, programatã în
a doua parte a lunii iulie. Ca ºi în anii trecuþi,

timpul probei de concurs, a mini-
calculatoarelor, riglelor de calcul ºi
a altor mijloace de calcul. La termi-
narea probei de concurs se va afiºa
baremul de corectare.

La Medicinã ºi Medicinã Denta-
rã, testul grilã presupune rezolva-
rea a 100 de întrebãri din Biologie
(Anatomia ºi fiziologia omului) –
clasa a XI-a ºi Chimie organicã –
clasele a X-a ºi a XI-a sau (la ale-
gere) Fizicã – clasele a IX-a, a X-a
ºi a XII-a. Pentru programul de stu-
diu Farmacie, testul grilã va însu-
ma 100 de întrebãri din Chimie or-
ganicã – clasa a X-a ºi a XI-a, res-
pectiv Biologie (Anatomia ºi fizio-
logia omului) – clasa a XI-a sau (la
alegere) Biologie (Botanicã) – cla-
sele a X-a ºi a XI-a.

Pentru programele de studiu
Moaºe, Asistenþã medicalã genera-
lã, Balneo-fiziokinetoterapie ºi recu-
perare, respectiv Tehnicã dentarã,
candidaþii trebuie sã completeze un
test grilã cu 50 de întrebãri din Bio-
logie (Anatomia ºi fiziologia omu-
lui) de clasa a XI-a. La redactarea

testelor grilã se au în ve-
dere toate manualele al-
ternative agreate de Mi-
nisterul Educaþiei Naþi-
onale, dar candidaþii au
fost sfãtuiþi sã consulte,
de asemenea, tematica
ºi bibliografia fiecãrei
discipline de concurs.

Simularea,
programatã pe 10 mai

Pentru a veni în spri-
jinul candidaþilor, Uni-
versitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova

organizeazã simularea concursului
pentru admiterea la specializãrile
Medicinã, Medicinã Dentarã, Far-
macie, Moaºe, Asistenþã Medicalã
Generalã, Tehnicã Dentarã ºi Bal-
neo-fiziokinetoterapie ºi recupera-
re, sâmbãtã, 10 mai, la ora 10.00.

La simularea concursului de ad-
mitere vor participa un numãr ma-
xim de 300 viitori candidaþi, în ordi-
nea înscrierilor. Taxa de înscriere
este de 50 lei ºi trebuie achitatã la
secretariat în momentul înscrierii
candidatului. Aceasta se face la se-
cretariatele facultãþilor UMF Craio-
va în perioadele 28-30 aprilie ºi 5-8
mai 2014, orele 10.00-14.00. Repar-
tiþia pe sãli a candidaþilor va fi afiºatã
la avizierul instituþiei în ziua premer-
gãtoare examenului ºi pe pagina de
web alocatã simulãrii. Accesul can-
didaþilor în sala de concurs este per-
mis cu maximum o orã înainte de
începerea probei. Timpul destinat
rezolvãrii grilei este de 3 ore, socotit
din momentul în care caietele cu
subiecte au fost distribuite.

RADU ILICEANU

Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova organizeazã concurs în baza unui test
grilã pe care candidaþii trebuie sã-l complete-
ze pe parcursul a trei ore.

Sâmbãtã, 12 aprilie, cu înce-
pere de la ora 13.00 (ora Serbiei),
în sala micã a Administraþiei ora-
ºului Pancevo,va avea loc cea de-
a doua conferinþã de presã cu
tema „Alegerile pentru Consiliul
Naþional al Minoritãþii Naþionale
Române din Serbia”. Prima dez-
batere s-a desfãºurat luna trecu-
tã, în 22 martie, când Iniþiativa
Românilor din Serbia (IRS) ºi-a
ales noul Birou de Coordonare,
la Donji Milanovac. Cu aceeaºi
ocazie, preºedintele IRS, Boian
Bãrbuþã, a anunþat ºi intenþiile de
a coagula mediile asociative din
Timoc ºi Voievodina în vederea
alegerilor pentru Consiliul Româ-
nesc, ofensiva continuã chiar în
Voivodina.

„Puteþi lua parte la un moment
istoric pentru comunitatea ro-
mâneascã din Valea Timocului –
Serbia, una din minoritãþile care
încearcã sã îºi afirme identita-
tea culturalã, lingvisticã ºi reli-
gioasã, la capãtul a aproape douã
secole de asimilare cruntã. Dupã

Românii strâng
rândurile în Timoc

ce, la Donji Milanovac, ne-am
ales Biroul de Conducere ºi am
anunþat intenþia noastrã a forma
o listã comunã cu fraþii noºtri
din Voivodina, pentru participa-
rea la alegerile pentru Consiliul
Naþional al Minoritãþii Naþionale
a Românilor din Serbia, acum
vom chema pe fraþii români din
Banatul Sârbesc sã ni se alãture
pentru a câºtiga împreunã cât
mai multe locuri în viitorul con-
siliu românesc. Numai uniþi vom
putea învinge ºi vom putea des-
chide un nou drum tuturor ce-
lor aproape 400.000 de români
care trãiesc în Serbia. Anul aces-
ta, la alegerile pentru consiliile
naþionale ale minoritãþilor naþio-
nale din Serbia, ºi românii din
Timoc au posibilitatea de a-ºi tri-
mite reprezentanþi în Consiliul
Naþional al Minoritãþii Naþionale
a Românilor din Serbia ºi de a
nu mai accesa listele pentru con-
siliul aºa zisei minoritãþi vlahe”,
spune Bãrbuþã.

MARGA BULUGEAN

A doua întâlnire la PancevoA doua întâlnire la PancevoA doua întâlnire la PancevoA doua întâlnire la PancevoA doua întâlnire la PancevoA doua întâlnire la PancevoA doua întâlnire la PancevoA doua întâlnire la PancevoA doua întâlnire la Pancevo
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ªi pentru cã vorbim despre o
acþiune de pionierat în România,
la inaugurarea de ieri, care a avut
loc la sediul Consiliului Judeþean,
urmatã apoi de o vizitã la sediul
DGASPC Dolj, au þinut sã fie
prezenþi reprezentanþi ai institu-
þiilor care vor beneficia de pe
urma audierii minorilor într-un
cadru adecvat – respectiv ai IPJ

Prima salã specializatã în audierea minorilorPrima salã specializatã în audierea minorilorPrima salã specializatã în audierea minorilorPrima salã specializatã în audierea minorilorPrima salã specializatã în audierea minorilor
din România – inauguratã, ieri, la Craiovadin România – inauguratã, ieri, la Craiovadin România – inauguratã, ieri, la Craiovadin România – inauguratã, ieri, la Craiovadin România – inauguratã, ieri, la Craiova

Ieri, la Craiova, a fost inaugu-
ratã prima salã din România des-
tinatã special audierii minorilor.
Fie cã vorbim de copiii victime ale
unor infracþiuni – abuz sexual,
violenþe, trafic de minori –, mar-
tori ai acestora ori fãptaºi, cu to-
þii vor fi audiaþi, de acum înainte,
într-un singur loc ºi într-o singu-
rã salã, aflatã la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj. Amenaja-
rea ºi dotarea celor douã încãperi
cu mobilier ºi aparaturã de spe-
cialitate, audio-video, a fost po-
sibilã prin intermediul proiectului
„Audis: pentru o mai bunã audie-

Claudia Mãciucã, ºef serviciu DGASPC Dolj:
„Este pentru prima datã când IGP, ANITP, BCCO,
Jandarmeria, Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, de pe lângã Curtea de Apel, organizaþiile non-
guvernamentale s-au aºezat la aceeaºi masã ºi au
considerat cã este bine sã semneze un protocol ºi
sã susþinã un proiect care a plecat de la o idee
extraordinarã: aceea cã trebuie sã prevenim ac-
centuarea stãrii de dezechilibru emoþional a copi-
lului, generatã de mult prea multe audieri”.

Conform celor mai recente sta-
tistici din domeniu, sala din ca-
drul DGASPC Dolj va avea, lu-
nar, între 50 ºi 100 de beneficiari
minori, implicaþi în proceduri ju-
diciare ºi administrative. Din da-
tele furnizate de Ministerul Justi-
þiei, în semestrul I al anului 2013,
numãrul copiilor (0-18 ani) impli-
caþi în proceduri judiciare pe raza
judeþelor þintã ale proiectului co-
ordonat de FONPC a fost de: 407
în judeþul Dolj (din care 367 cau-
ze civile – divorþ cu copii minori
ºi 40 de minori în conflict cu le-
gea) ºi 516 în judeþul Cluj (din
care 399 cauze civile – divorþ cu
copii minori ºi 117 de minori în
conflict cu legea).

Bogdan Simion, preºedinte de
onoare FONPC: „Este un spaþiu
prietenos pentru copil. Copilul este
înregistrat, nu trebuie sã-ºi repete
povestea, o spune o singurã datã.
Eu cred cã, în þarã, pot fi de la câteva
zeci de mii la câteva sute de mii de
copiii audiaþi în astfel de condiþii”.

re a minorilor”, în valoare de
82.000 de euro, finanþare asigu-
ratã de Ambasada Franþei în Ro-
mânia, Federaþia „La Voix de l’en-
fant” ºi Fundaþia „Terre des hom-
mes”. Parteneri în acest proiect-
pilot – care, pe lângã Craiova, se
adreseazã ºi Clujului, unde, de
asemenea, urmeazã sã fie inaugu-
ratã o salã similarã peste câteva
zile – sunt Federaþia Organizaþii-
lor Neguvernamentale pentru Co-
pil (FONPC), Ministerul Muncii,
Ministerul Justiþiei ºi Ministerul
Afacerilor Interne – Agenþia Naþi-
onalã Împotriva Traficului de Per-
soane (ANITP).

Directorul general al DGASPC Dolj, Maria
Manolache (în stânga), ºi Claudia Mãciucã

Daniela Gheorghe, director executiv FONPC:
„Iniþial am spus cã e prea devreme, nu avem cadru
legal, nu avem practici în România, va fi greu sã
realizãm ceva. Procedurile încã nu sunt standardi-
zate în România în ceea ce priveºte audierea mino-
rului. Este printre puþinele proiecte ale Federaþiei
care încearcã sã schimbe practicile ºi nu legislaþia.
Acum încercãm sã schimbãm practicile folosindu-
ne de legislaþia existentã. Ne propunem sã creãm
standarde la nivel naþional în ceea ce priveºte au-
dierea minorului. Noul Cod de procedurã penalã ºi
cel civil asigurã cadrul legal pentru audierea mi-
norilor. În noul Cod de procedurã penalã se spune:
toate audierile se înregistreazã audio-video. Orga-
nul judiciar poate dispune ca la audierea minorului
se admite un psiholog. Este un alt pas înainte. În
cursul judecãþii audierea inculpatului minor se face
o singurã datã. Reascultarea se face numai pentru
motive temeinice”.

Dolj, Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, Tribunalului Dolj,
Judecãtoriei Craiova – alãturi de
cei ai partenerilor implicaþi în
proiect: Stanislas Pierret – con-
silier de cooperare al Ambasadei
Franþei în România, Martine
Brousse – delegat general Fede-
raþia „La Voix de l’enfant” (prin
Internet), Bogdan Simion ºi Da-

niela Gheorghe –
preºedinte de
onoare, respectiv
director executiv
FONPC,  Cristina
Iova, coordonato-
rul proiectului din
partea FONPC ºi
Claudia Dincã
(„Terre des hom-
mes”). Din partea
gazdelor au partici-
pat la eveniment
administratorul pu-
blic al judeþului,
Florin Stancu, se-
cretarul Consiliului
Judeþean Dolj,
Gheorghe Barbãra-
sã, directorul gene-
ral al DGASPC
Dolj, Maria Mano-
lache, ºi Claudia
Mãciucã, ºef servi-
ciu în cadrul Direc-
þiei de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj.

Dotarea ºi amenajarea sãlii din
Craiova – circa 20.000 de euro

 „Este un proiect pe care ni l-am
dorit, pentru a creºte calitatea ser-
viciilor în ceea ce priveºte protec-
þia drepturilor copilului în judeþul
nostru. Un proiect care e benefic
nu doar pentru calitatea serviciilor
din asistenþa socialã, ci ºi atunci
când vorbim de justiþie, de cei care
trebuie sã audieze copilul în diver-
se stadii procesuale sau procedu-
rale: procurori, poliþiºti. Este un pi-
onierat în România, prima salã de
audiere a minorilor din þara noas-
trã. O astfel de salã va mai exista
doar la Cluj, care va fi inauguratã
peste câteva zile”, a precizat ad-
ministratorul public al judeþului,
Florin Stancu (care de luni, 14 apri-
lie, revine în funcþia de director
general al DGASPC Dolj). Acesta
a explicat cã „amenajarea ºi dota-
rea sãlii cu mobilier ºi aparaturã de
specialitate au fost fãcute prin pro-
iect, iar costurile s-au ridicat un-
deva la 20.000 de euro”, iar o altã
componentã deosebit de importan-
tã este cea de „formare a specia-
liºtilor de la DGASPC, Poliþie,
Agenþia Naþionalã Împotriva Tra-
ficului de Persoane, de la judecã-
torii. Deocamdatã au fost formaþi
câte unul, doi specialiºti de la fie-
care dintre aceste instituþii”, dar se
sperã ca, dacã proiectul va avea
succes, acest proces sã continue.

Audierea
va fi fãcutã doar
de specialiºti
formaþi în tehnici
de audiere

Cum menþio-
nam, sala destina-
tã audierii minori-
lor este formatã din
douã încãperi se-
parate de un pere-
te cu oglindã uni-
direcþionalã, astfel
încât copilul sã nu
vadã cã de partea
cealaltã se aflã ci-
neva. În prima ca-
merã vor sta copi-

lul împreunã cu persoana care-l va
intervieva ºi, obligatoriu, un psiho-
log din partea DGASPC Dolj, iar în
cea de-a doua încãpere vor fi poli-
þiºti, procurori, judecãtori. Aceastã
a doua încãpere este dotatã cu echi-
pament audio-video pentru înregis-
trarea declaraþiei minorului. Odatã
mãrturia înregistratã, copilul nu va
mai fi obligat sã meargã la Poliþie,
la Parchet sau în instanþã pentru a
povesti ceea ce s-a întâmplat, ci se
va trimite înregistrarea. În aceastã
salã, audierea va fi coordonatã de o
echipã de specialiºti, care au o abor-
dare multi ºi interdisciplinarã. Toc-
mai de aceea, aºa cum a explicat
Maria Manolache, directorul ge-
neral DGASPC Dolj, „este un lu-
cru foarte important inaugurarea
acestei sãli. Ne strãduim de peste

un an de zile sã o amenajãm. Pânã
acum copiii mergeau (n.r. – pentru
audiere) la diverse instituþii ºi era o
traumã psihicã, emoþionalã. Acum
vor veni o singurã datã la noi, ma-
ximum de douã ori. Ei vor fi asis-
taþi de un psiholog de la noi din sis-
tem. Ne adresãm tuturor copiilor
aflaþi într-o stare dificilã – sã nu le
spunem certaþi cu legea, cã nu-mi
prea place –, din judeþul Dolj, nu
doar din Craiova”.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

De la stânga la dreapta: Florin Stancu, Gheorghe Barbãrasã, Stanislas Pierret ºi, ultimul
din dreapta, Bogdan Simion

 Sala de audiere
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Batalionul 26 Infanterie “Neagoe
Basarab” este astãzi, începând cu
ora 10.00,  gazda unui grup de elevi
ai Liceului Teoretic “Henri Coandã”
ºi ai Colegiului Naþional “Elena
Cuza”. “Scorpionii Roºii” le vor pre-
zenta tinerilor standuri cu tehnicã
ºi armament precum ºi echipament
din dotarea militarilor.

Concurs de aruncare
a grenadelor de mânã

 Mâine, 10 aprilie, Batalionul in-
strucþie comunicaþii ºi informaticã

Garnizoana Craiova se înscrie în programul
“Armata – O ºcoalã altfel” prin derularea, în
parteneriat cu Ministerul Educaþiei Naþiona-
le, a mai multor activitãþi. Ieri, la sediul Cer-
cului Militar din Craiova, elevii clasei a VI-a
B de la ªcoala Gimnazialã „Traian” au avut

posibilitatea sã viziteze „Sala de Tradiþii” ºi
sã participe la un spectacol muzical susþinut
de Fanfara Brigãzii 2 Infanterie “Rovine”.
Elevii au plecat încântaþi de acest eveniment
ºi unii au promis chiar cã se vor face militari
când vor ajunge mari.

„Fraþii Buzeºti” din Craiova îºi des-
chide porþile pentru a fi ºi el gazdã
aceluiaºi proiect. La activitate sunt
aºteptaþi sã participe aproximativ
120 de elevi din Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, Liceul Teoretic „Tu-
dor Arghezi”, Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto, Liceul Tehnolo-
gic Transporturi Cãi Ferate, Cole-
giul Naþional „ªtefan Odobleja”.

În cadrul evenimentului se vor
desfãºura urmãtoarele activitãþi:
prezentarea misiunii de bazã, a spe-
cificului ºi tradiþiilor unitãþii; pre-

zentarea facilitãþilor de instruire,
cazare, hrãnire ºi recreere pe care
unitatea le pune la dispoziþia cur-
sanþilor; prezentarea tehnicii de co-
municaþii ºi informaticã ºi a arma-
mentului din dotarea unitãþii; de-
monstrarea posibilitãþilor de lucru
ale tehnicii de comunicaþii ºi infor-
maticã, precum ºi a modului de lua-
re a liniei de ochire cu  armamentul
din dotare; concurs de aruncare a
grenadelor de mânã la precizie.

La finalul manifestãrii vor avea
loc înmânarea diplomelor câºtigã-

torilor concursului de aruncare a
grenadelor de mânã, fotografii de
grup, formularea rãspunsurilor la

întrebãrile adresate de elevi sau
profesori.

MARGA BULUGEAN

Peste 60 de elevi de la douã clase ale Cole-
giului Naþional Carol I din municipiul Craiova
au avut, ieri, prilejul sã afle ce înseamnã mese-
ria de poliþist. ªcolarii, în cadrul programu-
lui „ªcoala altfel – Sã ºtii mai multe, sã fii mai

Diplome de Poliþist-Junior
pentru vizitatorii IPJ Dolj

bun!”, au stat de vorbã cu poliþiºtii de la Servi-
ciul Rutier, care i-au învãþat câteva reguli de
circulaþie, poliþiºtii de la Compartimentul 112
le-au explicat care sunt situaþiile în care poate fi
apelat acest numãr, precum ºi consecinþele în

cazul în care sunt fãcute apeluri
false. Cei mici au fost impresio-
naþi de luptãtorii de la Intervenþie
Rapidã, care le-au oferit un exer-
ciþiu demonstrativ cu încãtuºarea
unor suspecþi. Un alt punct de
atracþie pentru micii vizitatori au
fost ºi câinii – poliþiºti. Pentru mo-
dul exemplar în care s-au compor-
tat ºi pentru salutul sincer „Sã
trãiþi!”, comandantul IPJ Dolj, co-
misar-ºef Constantin Nicolescu
le-a oferit tuturor diplome cu titlul
de POLIÞIST – JUNIOR.

CARMEN ZUICAN

Sediul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Oltenia” s-a dovedit, ieri, neîncã-
pãtor la un moment dat, fiind luat cu asalt de
micuþi dornici sã afle cu ce se ocupã

pompierii. Astfel, în cadrul programului
„Sãptãmâna altfel: ªtii mai multe, sã fii
mai bun”, peste 300 de elevi ºi preºcolari de
la unitãþi de învãþãmânt din Craiova ºi din

judeþul Dolj, precum ºi tineri
încarceraþi la Penitenciarul de
Minori ºi Tineri din Craiova
au trecut pragul Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” Dolj pentru a se
familiariza cu munca celor care
salveazã zilnic vieþi. Copiilor li
s-a prezentat o parte din
tehnica ºi echipamentele
folosite de cadrele ISU pentru
intervenþiile la diferite situaþii
de urgenþã ºi chiar au avut
posibilitatea sã le încerce.
S-au plimbat cu autospecialele
de stingere a incendiilor, au
probat cãºtile ºi s-au distrat
sunând alarma.

CARMEN ZUICAN

Proiectul „Vã invitãm la sport!” a
început ieri în ºcolile craiovene ºi
presupune promovarea cluburilor
de profil din Craiova. Prima acþiune
a avut loc la ªcoala Gimnazialã “Sf.
Gheorghe”, acolo unde au partici-
pat ºi copii de la Grãdiniþa „Cãsuþa
cu Poveºti”. Cei mici au avut, ast-
fel, ocazia de a se implica activ în
practicarea diverselor sporturi, ei
primind informaþii despre cluburile
sportive din Bãnie.

„37 de cluburi sportive au rãs-
puns iniþiativei noastre. Pe lângã
acestea, în demersul nostru, s-au
alãturat ºi Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, dar ºi Sala Polivalentã,
care ne vor ajuta sã promovãm spor-

Copiii ºi tinerii, aºteptaþi sã se înscrie
la cluburile sportive din Bãnie

37 de cluburi sportive din
Craiova au rãspuns iniþiativei
Direcþiei Judeþene pentru
Sport ºi Tineret Dolj în încer-
carea de a atrage cât mai mulþi
copii ºi tineri cãtre sport.

tul. Vor fi împãrþite pliante care con-
þin informaþii despre diverse cluburi
sportive din oraºul nostru. La aces-
te acþiuni vor lua parte ºi sportivi de
performanþã din Craiova, sportivi
care vor angrena copiii în practica-
rea diverselor sporturi. Ne dorim sã
ne promovãm sportivii ºi sã le de-
monstrãm tinerilor cã se poate prac-
tica sport de performanþã, cu suc-
ces, în oraºul nostru. Pe lângã me-
diatizarea cluburilor, unde se pot
practica diverse ramuri de sport, la
acþiune am invitat ºi câþiva sportivi
de performanþã. Toate acestea au
fost puse la punct tocmai pentru a
le oferi copiilor posibilitatea de a cu-
noaºte tineri care s-au dedicat spor-

tului de performanþã”, a declarat
Alina Ionescu, director executiv Di-
recþia Judeþeanã pentru Sport ºi Ti-
neret Dolj”.

Panouri cu informaþii,
expuse în 30 de ºcoli

În 30 de ºcoli vor fi amplasate ºi
panouri permanente care conþin
pliante cu informaþiile necesare de-
spre cluburile la care copiii ºi tinerii
pot practica diverse ramuri de sport,
dar ºi despre evenimente sportive or-
ganizate în Bãnie. «Amintesc cã vom
amplasa, în 30 de ºcoli, ºi panouri
permanente care conþin pliante cu in-
formaþiile necesare despre cluburile
la care copiii ºi tinerii pot practica
diverse ramuri de sport dar ºi despre
evenimente sportive organizate în Bã-
nie. Intenþia noastrã este ca, pânã la
sfârºitul acestui an, sã amplasãm
panouri în toate ºcolile din Craiova.
Cea de-a doua acþiune se va desfã-
ºura pe data de 10 aprilie a.c., la ªcoa-
la Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”.
Acþiunile vor continua dupã vacan-
þa de Paºti ºi în restul ºcolilor», a mai
afirmat declarat Alina Ionescu.

ALINA DRÃGHICI

Beneficiarii acestui program sunt
elevii ºi studenþii învãþãmântului de
stat sau particular acreditat, în vâr-
stã de pânã la 26 de ani, care provin
din familii cu venituri brute lunare de
maximum 150 lei pe membru de fami-
lie, exclusiv beneficiarii unui calcula-
tor de tip desktop, conform Ordonan-
þei de Urgenþã 87/2008 (elevii de li-
ceu care au primit calculatoare în
noiembrie 2008).

Stabilirea numãrului de beneficiari
se va face în limita sumei alocate aces-
tui program, cuprinsã în bugetul Mi-
nisterului Educaþiei Naþionale, ºi se
realizeazã în ordinea crescãtoare a
venitului brut lunar pe membru de
familie. Pentru a beneficia de acest

Programul “Euro 200”:
Tinerii cu venituri reduse primesc bani
pentru cumpãrarea unui calculator

ajutor, elevii ºi studenþii în cauzã tre-
buie sã depunã o cerere pânã pe 21
aprilie, care va fi evaluatã de comisia
din unitatea de învãþãmânt la care
este înscris. În urma acestei evaluãri,
se va decide cine primeºte banii pen-
tru achiziþionarea unui calculator.

Conform legii, acordarea ajutoru-
lui financiar se realizeazã în ordinea
crescãtoare a venitului brut lunar pe
membru de familie, în limita sumelor
alocate cu aceastã destinaþie în bu-
getul Ministerului Educaþiei ºi Cer-
cetãrii. Pe 31 mai se vor afiºa pe site-
ul Ministerului Educaþiei lista cu ce-
rerile eligibile, iar pe 1 iunie se vor
afiºa listele cu beneficiarii. Conform
calendarului publicat de Ministerul

Educaþiei, pe 3 iunie,
listele cu beneficiarii
se afiºeazã ºi în uni-
tãþile de învãþãmânt.
La cinci zile dupã afi-
ºarea acestora pe
site-ul dedicat, se
pot depune contesta-
þii, urmând ca rezul-
tatul final sã fie pu-
blicat pe 24 iunie.
ALINA DRÃGHICI

Programul “Euro 200”, prin care elevii ºi studenþii cu
vârsta pânã la 26 de ani care au posibilitãþi financiare reduse
pot primi ajutor financiar pentru achiziþionarea unui calcula-

tor, se va derula ºi în decursul acestui an.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Meşteri
încondeietori
din Bucovina,
Transilvania
şi Oltenia,
la Casa Băniei

Conform tradiţiei, Secţia de
Etnografie a Muzeului Olteniei
organizează în Săptămâna Florii-
lor Festivalul Încondeierii Ouă-
lor. Manifestarea de artă tradiţi-
onală se va desfăşura astăzi ş i
mâine, în aer liber, pe aleea din
faţa Casei Băniei. Vor participa
15 meş teri înc ondeietori din
Bucovina (Ciocăneşti, Suceava),
Braşov, Olt (Călui, Balş), adulţi
şi copii, care au obţinut premii
speciale în acest meşteşug, atât
în ţară, cât şi în străinătate. Des-
chiderea oficială are loc astăzi,
ora 11.00, iar programul demon-
straţiilor va fi cuprins, în cele
două zile, între orele 9.00-12.00 şi 14.00-16.30. «Cu această mani-
festare culturală de tradiţie venim şi în întâmpinarea numeroaselor
grupuri de elevi care în aceste zile vizitează Muzeul Olteniei în cadrul
proiectul educaţional „Şcoala altfel”», au precizat organizatorii. Fes-
tivalul Încondeierii Ouălor beneficiază de sprijinul Consiliului Ju-
deţean Dolj şi se desfăşoară în parteneriat cu Consiliul Local şi Pri-
măria municipiului Craiova.

MAGDA BRATU

„Tradiţie
şi culoare” la
Galeriile de Artă
„Cromatic”

Centrul Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii
Tradiţional Dolj, cu sprijinul Con-
siliului Judeţean Dolj, organizea-
ză, de astăzi până vineri, 11 apri-
lie, o suită de activităţi sub gene-
ricul „Tradiţie şi culoare”. Aces-
tea se vor desfăşura zilnic, între
orele 13.00 şi 16.00, la Galeriile
de Artă „Cromatic” ale instituţiei
(strada „Alexandru Macedonski”
nr. 28). Activităţile sunt realizate
de elevi de la Şcoala Gimnazială

„Sf. Dumitru”, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Şcoala Gimnazială
„Ion Creangă” – structură Şcoala nr. 38, Şcoala Gimnazială „Gheor-
ghe Bibescu” şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”.

MAGDA BRATU

Inspectoratul
Şcolar
Judeţean
Dolj predă
ştafeta
elevilor

Consiliul Judeţean al
Elevilor Dolj organizea-
ză astăzi, împreună cu
Inspectoratul Şcolar  Ju-
deţean Dolj, proiectul “Predăm Ştafeta”,  în cadrul săptămânii “Să
ştii mai multe, să fii mai bun”.  Elevii craioveni vor lua pe parcursul
zilei locul inspectorilor şc olari ş i generali,  învăţând c e înseamnă
să fii inspec tor. Prin aces t proiect,  se urmăreş te ca liceeni să
vadă c um este să ai un job în învăţământ şi să înţeleagă mai bine
fenomenul. Într-un moment în c are sis temul educ aţional româ-
nesc trebuie să se dezvolte,  este necesară o implicare ac tivă a
unui număr cât mai mare de elevi.

ALINA DRĂGHICI

Academicianul Ionel Valentin Vlad, inginer
electronist şi doctor inginer, s-a născut pe 22
septembrie 1943 şi a absolvit, în 1966, Institutul
Politehnic din Bucureşti. Este membru titular al
Academiei Române din anul 2009, iar până acum
a fost vicepreşedinte al Academiei Române. Este
cercetător ştiinţific I la Institutul Naţional de Cer-
cetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plas-
mei şi Radiaţiei, dar şi profesor asociat la Facul-
tatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti. În

anul 2008 a fost decorat cu Ordinul Naţional „Ser-
viciu credincios” în grad de Cavaler.
Ionel Valentin Vlad preia conducerea Academiei Ro-

mâne de la Ionel Haiduc, care a ocupat această funcţie din anul 2006 şi
a fost reales, pentru un nou mandat, în 2010. În momentul de faţă,
vicepreşedinţii Academiei Române sunt Dan Berindei, Cristian Hera,
Marius Sala şi Ionel Valentin Vlad. Totodată, Ion Păun Otiman este se-
cretar general al forului.

Potrivit Statutului, preşedintele Academiei, vicepreşedinţii şi secretarul
general sunt aleşi de Adunarea Generală, pentru un mandat de patru ani,
putând fi realeşi o singură dată. Alegerea se face în condiţiile cvorumului,
cu obţinerea a cel puţin două treimi din numărul voturilor membrilor pre-
zenţi. Alegerea preşedintelui Academiei Române are loc în prima decadă
din luna aprilie, după 4 aprilie, Ziua Naţională a Academiei Române.

Ionel Valentin Vlad este noul
preşedinte al Academiei Române

Academicianul Ionel Valentin Vlad, inginer elec-
tronist şi doctor inginer, a fost ales preşedinte al
Academiei Române, ieri, în Adunarea Generală a
forului cultural şi ştiinţific la care au participat
membri titulari, corespondenţi şi cei de onoare din
ţară. La conducerea celui mai înalt for cultural şi
ştiinţific al României au mai candidat matemati-
cianul Viorel Barbu şi medicul Victor Voicu. Vice-
preşedinţii Academiei Române urmează să fie aleşi
într-o altă Adunare Generală a forului, care va
avea loc cel mai probabil pe 24 aprilie.

Academia Română este
cel mai înalt for ştiinţific şi
cultural al României, care
reuneşte personalităţi mar-
cante din ţară şi din străi-
nătate din toate domeniile
ştiinţei, artei şi literaturii. Po-
trivit site-ului instituţiei, prin
lege şi Statut, poate avea un
număr maxim de 181 de
membri titulari şi corespon-
denţi şi 135 de membri de onoa-
re, din care cel mult 40 din ţară,
iar numărul membrilor titulari nu
poate depăşi numărul membrilor
c orespondenţi pe ansamblul
Academiei Române. În prezent,
Academia are 77 de membri titu-
lari, 80 de membri corespondenţi
(total 157), 86 de membri de onoa-
re din străinătate şi 31 de membri
de onoare din ţară (în total, 118).

La Club Electroputere Craiova
(Calea Bucureşti nr. 56) va avea loc
vineri, 11 aprilie, ora 19.00, verni-
sajul expoziţiei de grup „Obsedanta
monumentalitate II. Imposibilita-
tea colectivului” (curator: Aron Fe-
nyvesi). Expoziţia prezintă lucrări ale
unor artişti în plină afirmare, origi-
nari din Europa centrală şi răsăritea-
nă – Mihuţ Boşcu Kafchin, Igor and

Clubul Electroputere găzduieşte expoziţia
„Obsedanta monumentalitate”

Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret (DJST) Dolj or-
ganizează, în perioada 21 aprilie
– 11 iunie,  concursul local de
proiecte pentru tineret, pentru
care Ministerul Tineretului şi
Sportului a alocat suma de 48
mii lei în acest an.

Potrivit directorului instituţiei,
Alina Ionescu, priorităţile de acţiu-
ne pentru proiecte sunt: cultură şi
educaţie non-formală, sănătate,
sport şi recreere, participare şi vo-
luntariat, muncă şi antreprenoriat.

„Anul acesta, Ministerul Tinere-
tului şi Sportului a alocat suma de
48 mii lei pentru proiectele de tine-
ret. Acestea se pot depune începând

Concurs local de proiecte pentru tineret

Ivan Buharov, Csaba Kis Roka, Sva-
topluk Mikyta, Beatrix Szorenyi,
Adam Ulbert – şi va putea fi vizitată
până pe data de 25 mai.

 „Obsedanta monumentalitate”
a debutat la Berlin, în Galeria „Plan
B”, în 2012, promiţând să devină
un proiect curatorial de durată.
«Prima expoziţie a analizat relaţia
dintre practicile artei conceptuale
orientate înspre obiect şi monu-
mentalitate şi a abordat diferite
forme de documentarism, care au
părut iniţial a fi nişte instrumente
revoluţionare, însă odată cu tre-
cerea anilor au devenit de-a drep-
tul prizoniere ale didacticismului
expoziţional de genul „White
Cube”. Cea de-a doua ediţie con-
centrează şi sintetizează rezultate-
le celei dintâi, dar se plasează şi

mai aproape de muchia cuţitului»,
precizează organizatorii.

 Aceştia adaugă că seria de ex-
poziţii analizează mecanismele
memoriei prin intermediul practi-
cilor artistice ale expozanţilor şi a
felului în care abstracţiile lor cog-
nitive, şi implicit ale noastre, se
manifestă în spaţiu. «Prima expo-
ziţie a pus sub semnul întrebării
existenţa unei memorii colective
bazate pe consens, cea de-a doua
neagă deja o astfel de posibilitate
şi afirmă mai degrabă imposibili-
tatea unui consens total şi colec-
tiv, care să poată fi mediat prin
instrumente ale artei contempora-
ne. În cadrul acestei expoziţii, toate
lucrările sunt interpretate ca sim-
boluri ale isteriei istoriei».

MAGDA BRATU

cu data de 21 aprilie 2014, urmând
ca, cele declarate câştigătoare să fie
implementate începând cu 1 iulie
2014. Ne dorim ca anul acesta să
fie depuse cât mai multe proiecte
interesante. Menţionez că priorită-
ţile de acţiune pentru proiecte sunt:
cultură şi educaţie non-formală,
sănătate, sport şi recreere, partici-
pare şi voluntariat, muncă şi antre-
prenoriat”, a declarat Alina Iones-
cu, director în cadrul Direcţiei Ju-
deţene pentru Sport şi Tineret Dolj.

Proiectele se vor depune în pe-
rioada 21 aprilie – 7 mai a.c., urmând
ca rezultatele finale să fie afişate pe
11 iunie a.c. la sediul DJST Dolj.

ALINA DRĂGHICI
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Ministerul ucrainean de Interne
a anunþat ieri, 8 aprilie a.c, cã a
lansat o operaþiune la Harkov, con-
tra manifestanþilor pro-Kremlin
care ocupã sediile administrative ºi
clameazã un referendum de alipire
la Rusia. Circa 70 de „separatiºti”
au fost arestaþi, a precizat minis-
trul de Interne, Arsen Avakov, pe
pagina sa de Facebook. „Centrul
oraºului este curãþat, de asemenea
staþiile de metrou. Nu vã îngrijo-
raþi”. Agenþia ucraineanã Interfax,
citând Ministerul de Interne, men-
þioneazã cã persoanele arestate sunt
„pentru activitãþi legate de separa-
tism, atentate la viaþa oamenilor”
ºi alte violãri ale legii. „Separatiºtii
vor fi trataþi aºa cum prevede Con-
stituþia ºi legea, ca teroriºti ºi cri-
minali”, a declarat preºedintele
ucrainean ad-interim, Aleksandr
Turcinov. Forþele de ordine „n-au
folosit armele contra manifestan-
þilor pacifiºti”. Dupã aceastã ope-

Pentru KievPentru KievPentru KievPentru KievPentru Kiev, separatiºtii, separatiºtii, separatiºtii, separatiºtii, separatiºtii
sunt „precum teroriºtii”sunt „precum teroriºtii”sunt „precum teroriºtii”sunt „precum teroriºtii”sunt „precum teroriºtii”

Preºedintele irlandez, Michael
D. Higgins, a sosit luni la Londra,
cu o zi înainte de începerea oficia-
lã a unei vizite de stat de patru zile
în capitala britanicã, o premierã
pentru un ºef de stat irlandez. Acest
eveniment intervine la trei ani dupã
vizita istoricã a reginei Elisabeta a
II-a în Republica Irlanda, care a
finalizat procesul de normalizare a
relaþiilor între cele douã state. Hig-

Ministerul german de
Externe a anunþat luni cã
l-a convocat pe ambasado-
rul Coreei de Nord în urma
„anunþului unui nou test
nuclear” al Phenianului,
transmite AFP. „Ministerul
de Externe l-a convocat
astãzi (luni) pe ambasado-
rul nord-coreean Ri Si
Hong, cu ocazia anunþului
unui test nuclear de cãtre
guvernul nord-coreean”, a
anunþat ministerul într-un comu-
nicat. Aceastã convocare a fost,
de asemenea, legatã de lansarea
unor rachete cu razã scurtã ºi me-
die de acþiune, precum ºi de schim-
bul de tiruri în largul mãrii între
Seul ºi Phenian, „în urmã cu câte-
va zile”, se precizeazã în documen-
tul amintit. La sfârºitul lunii mar-
tie, Coreea de Nord a afirmat cã
nu exclude al patrulea test nuclear,
ca rãspuns la ameninþãrile pe care

Berlinul l-a convocat pe
ambasadorul Phenianului

Preºedintele irlandez efectueazã o vizitã

de stat fãrã precedent în Marea Britanie

le reprezintã, în opinia sa, mane-
vrele comune ale Statelor Unite ºi
Coreei de Sud. „În cazul celui de-
al patrulea test nuclear, care ar
constitui o încãlcare gravã a re-
zoluþiilor ONU, rezultatul ar fi o
reacþie fermã din partea comuni-
tãþii internaþionale”, se subliniazã
în comunicat. Pânã în prezent,
Phenianul a realizat trei teste nu-
cleare, în octombrie 2006, mai
2009 ºi în februarie 2013.

gins, în vârstã de 72 de ani, un poet
ºi fost ministru al Culturii, a fost
primit luni, pe aeroportul londonez
Heathrow, de cãtre un reprezen-
tant al reginei. Preºedintele irlan-
dez s-aa adresat, ieri dupã-amiazã,
celor douã Camere ale Parlamen-
tului britanic, apoi a luat cina or-
ganizatã de reginã la castelul Wind-
sor, în prezenþa unui fost oficial
din cadrul IRA, Martin McGuin-

ness. Invitaþia adresatã
acestui catolic, în vârstã
de 63 de ani, care timp de
30 de ani a luptat împo-
triva dominaþiei Marii Bri-
tanii, este foarte simboli-
cã. „Trãim un moment
foarte interesant al isto-
riei, statele noastre între-
þinând, dupã vizita Majes-
tãþii Sale în Irlanda, relaþii
foarte bune”, a declarat
Michael D. Higgins, îna-
inte de a pleca din Irlanda.

Un robot submarin de tip Bluefin-21 urmea-
zã sã fie coborât, probabil în câteva zile, pe
fundul Oceanul Indian, în zona în care au fost
detectate semnale acustice care ar putea sã pro-
vinã de la avionul care efectua zborul MH370,
au anunþat ieri autoritãþile australiene. „Ar tre-
bui sã continuãm detectarea semnalelor timp
de mai multe zile, înainte ca bateriile sã se des-
carce” ºi sã nu mai fie captat vreun semnal, a
declarat coordonatorul operaþiunilor, Angus
Houston. „Avem nevoie de o transmisie supli-

raþiune, Ministerul Afacerilor Ex-
terne al Rusiei a cerut Ucrainei sã
suspende imediat pregãtirile mili-
tare în sud-estul þãrii, punând în
gardã Kievul contra riscului de
„rãzboi civil în caz de intervenþie
contra manifestanþilor pro-Krem-

lin”, se spune într-un comunicat.
Într-o conferinþã de presã þinutã la
Paris, secretarul general al NATO,
Anders Fogh Rasmussen, a cerut
Rusiei sã nu escaladeze lucrurile în
estul Ucrainei, punând în gardã con-
tra „consecinþelor grave” ale unei

intervenþii care ar constitui o „eroa-
re istoricã”. „Agresarea ilegalã de
cãtre Rusia a Ucrainei ar fi cea mai
mare ameninþare a securitãþii Eu-
ropei”, a spus Rasmussen, referin-
du-se la preluarea controlului asu-
pra regiunii ucrainene Crimeea de
cãtre trupele ruse. Secretarul ge-
neral al NATO a repetat cã actuala
crizã ucraineanã forþeazã organiza-
þia „sã-ºi revadã planurile defensi-
ve”. La rândul lor, SUA au cerut
preºedintelui rus, Vladimir Putin, sã
înceteze destabilizarea Ucrainei,
acuzând Moscova de orchestrarea
unor manifestaþii pro-ruse în estul
ucrainean, totodatã propunând o
reuniune cvatriparttitã, între ame-
ricani, ruºi, ucraineni ºi europeni.
Washingtonul a readus în discuþie
ameninþarea cu noi sancþiuni con-
tra economiei ruse în caz de dera-
paj ºi faptul cã se îndreaptã spre
Marea Neagrã un distrugãtor lan-
sator de rachete.

Un robot submarin va fi mobilizat pentru cãutarea
epavei aeronavei Boeing 777 a Malaysia Airlines

mentarã pentru a defini mai bine zona de cãuta-
re”, a adãugat el. Douã semnale au fost captate
în weekend, unul timp de douã ore ºi 20 de
minute, celãlalt timp de 13 minute. În timpul
celei de-a doua detectãri, se auzeau douã unde
distincte. Ele ar putea sã provinã de la cele
douã cutii negre ale avionului de tip Boeing
777 aparþinând Malaysia Airlines care a dispã-
rut de pe ecranele radarelor civile, la 8 martie,
cu 239 de persoane la bord, în timp ce se de-
plasa de la Kuala Lumpur la Beijing. Semnalele

au fost captate foarte departe, în largul coas-
tei de vest a Australiei, într-o zonã a Oceanu-
lui Indian în care se pare cã s-a prãbuºit Bo-
eingul. Însã nava australianã Ocean Shield,
dotatã cu un detector de semnale, nu a des-
coperit nimic luni. Nouã avioane militare, trei
avioane civile ºi 14 nave erau mobilizate luni în
Oceanul Indian, la aproximativ 2.000 dekilo-
metri distanþã de coastele vestice ale Australiei,
în încercarea de a gãsi epava Boeingului, într-
un perimetru de 234.000 de kilometri pãtraþi.

Pakistan: Cel puþin 12 morþi
în explozia unei bombe
la bordul unui tren

Explozia unei bombe la
bordul unui tren de pasa-
geri a provocat moartea a
cel puþin 12 persoane ºi
rãnirea altor aproximativ
40, ieri ,  în provincia
pakistanezã Balucistan
(sud-vest) ,  teatrul unui
conflict  între grupãrile
rebele secesioniste ºi  forþe-
le armate, au anunþat
oficialii .  Explozia a avut
loc la Sibi,  localitate
situatã la 160 de kilometri
sud de capitala provinciei,
Quetta,  la bordul Jaffar
Express,  un tren de pasa-
geri,  au precizat autoritãþi-
le.  „Am gãsit  11 morþi
între resturile unui vagon
de tren. Cadavrele erau
carbonizate ºi  erau imposi-
bil  de identif icat.  Una
dintre persoanele rãnite a
decedat din cauza rãnilor
la spitalul mili tar”, a
declarat pentru AFP Mu-
hammad Nazar, un oficial
de rang înalt  din cadrul
poliþiei  locale.  Un oficial
guvernamental de rang
înalt ,  Sher Khan Bazai,  a
confirmat acest bilanþ.

Autorul atacului de la Fort
Hood a tras cel puþin 35
de gloanþe în opt minute

Autorul atacului de la
baza militarã Fort Hood,
în Texas, a tras peste 35 de
focuri de armã în ºase
locuri diferite,  provocând
moartea a 3 persoane ºi
rãnind alte 16, au anunþat
anchetatorii .  Faptele s-au
desfãºurat într-un interval
de timp de „aproximativ
opt minute,  între primul
apel adresat serviciilor de
salvare ºi  momentul în care
atacatorul s-a sinucis”, a
afirmat în faþa presei Chris
Grey, un pur tãtor de cuvânt
al CID, serviciul de anche-
tã penalã al US Army. De
la atacul de miercuri,
anchetatorii  au reuºit  sã
reconstituie parcursul
urmat în acea zi  de capora-
lul Ivan Lopez, în vârstã
de 34 de ani.  Ei au benefi-
ciat în acest scop de 235
de indicii  gãsite pe teren ºi
interviuri cu peste 1.100 de
martori.  Totul a început în
clãdirea 39001 a imensei
baze militare,  printr-o
„altercaþie verbalã” în
legãturã cu solicitarea unei
permisiuni.  „În minutele
care au urmat,  subiectul a
agitat un pistol semiauto-
mat de calibrul .45 ºi  a
tras de mai multe ori,
provocând moar tea unui
soldat ºi  rãnind alþi  zece”,
a detaliat Chris Grey.
Soldatul ucis ºi  cel puþin
unul dintre rãniþi  f igurau
printre persoanele cu care
Lopez a avut aceastã
altercaþie.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Compania de Apa Oltenia SA,
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare
de catre APM Dolj – nu este nece-
sara efectuarea evaluarii impactu-
lui asupra mediului si nu este ne-
cesara efectuarea evaluarii adec-
vate in cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediu-
lui si de evaluare adecvata pentru
proiectul „Extindere sisteme de
alimentare cu apa si canalizare,
inclusiv bransamente si racorduri
in judetul Dolj”, propus a fi ampla-
sat in urmatoarele localitati: Cra-
iova, Malu Mare sat Preajba zona I
si II Selgros si Calafat satul Basa-
rabi – Golenti. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fun-
damenteaza pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru Ra-
res, nr. 1, in zilele de L-V intre orele
9 -14 precum si la urmatoarea adre-
sa de internet www.apmdj.an-
pm.ro.Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare
pana la data de 15.04.2014.
Incepand cu data de 3.04.2014, ora
10:00, va fi deschisa sesiunea a II-a
de inscriere in cadrul Programului
national multianual de infiintare si
dezvoltare de incubatoare tehno-
logice si de afaceri. Potentialii be-
neficiari ai Programului sunt astep-
tati la sediul Incubatorului Trans-
frontalier Tehnologic si de Afaceri
Craiova din Calea Bucuresti, nr. 154
A, pentru depunerea documente-
lor necesare privind includerea in
program. Sesiunea de depunere a
documentelor va fi deschisa pana
la data de 30.04.2014, ora 17:00.
Date de contact: Telefon:
0251.470.549 / 0786.256.556. E-mail:
atde2011@yahoo.com.

CONVOCATOR. Consiliul de admi-
nistratie al SC LEMCOR SA Craio-
va, înmatriculatã la O.R.C. Dolj sub
nr. J16/3815/1994, CUI. RO 6779016,
in conformitate cu prevederile Le-
gii nr. 31/1990 R, cu modificarile si
completarile ulterioare ºi cu preve-
derile actului constitutiv al societã-
þii, convoacã Adunarea Generalã
Ordinara a Acþionarilor pentru data
de 15 mai 2014, orele 1400, la sediul
societãþii situat în Craiova, b-dul
Decebal, nr. 120A, pentru toþi acþio-
narii înregistraþi în registrul acþiona-
rilor la sfârºitul zilei de 25 aprilie
2014, consideratã ca datã de refe-
rinþã. Ordinea de zi a Adunarii Ge-
nerale Ordinare a Actionarilor este
urmatoarea: 1) Aprobarea situatii-
lor financiare intocmite pentru exer-
citiul financiar din anul 2013, pe baza
Rapoartelor Consilului de adminis-
tratie si Comisiei de Cenzori; 2)
Aprobarea descarcarii de gestiune
a administratorilor pentru activita-
tea desfasurata in exercitiul finan-
ciar din anul 2013; 3) Discutarea si
aprobarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli si a politicii de investitii
pentru anul 2014; 4) Aprobarea re-
muneratiilor lunare cuvenite admi-
nistratorilor si membrilor Comisiei
de Cenzori pentru anul 2014, pana
la AGOA de inchidere a exercitiului
financiar al anului 2014; Stabilirea
cuantumului pentru asigurarea de
raspundere profesionala a adminis-
tratorilor. 5) Aprobarea intocmirii
incepand cu data de 31.12.2013 a
situatiilor financiare anuale conform
IFRS, set independent de situatiile
financiare anuale intocmite si pu-
blicate in conformitate cu legislatia
romana in vigoare. 6) Alegerea co-
misiei de cenzori. 7) Alegerea con-
siliului de administratie. 8) Imputer-
nicirea directorului general al S.C.

Anunþul tãu!
LEMCOR S.A., cu posibilitatea de
substituire, de a indeplini toate for-
malitatile necesare legate de adu-
cerea la indeplinire a prezentei ho-
tarari, precum si pentru indeplini-
rea tuturor formalitatilor necesare
inregistrarii mentiunii la Oficiul Re-
gistrului Comertului (semnare ce-
reri, depunere si ridicare acte, etc),
urmare a hotararilor adoptate si pu-
blicarea acestora la autoritatile com-
petente. Actionarii inscrisi in regis-
trul actionarilor la data de referinta
pot participa la adunarea generala
direct sau pot fi reprezentati de ca-
tre alte persoane, cu exceptia admi-
nistratorilor, pe baza unei procuri
speciale. Candidaturile pentru con-
sililul de administratie se pot depu-
ne pana la data de 9.05.2014 la se-
diul societatii. Accesul actionarilor
indreptatiti sa participe la adunarea
generala a actionarilor este permis
prin simpla proba a identitatii
acestora. Actionarii persoane juri-
dice pot participa prin reprezen-
tantul legal sau printr-o alta persoa-
na, reprezentantul va prezenta pro-
cura speciala, semnata de actiona-
rul persoana fizica sau reprezen-
tantul legal al persoanei juridice.
Actionarii care vor opta pentru
aceasta forma de participare au
obligatia depunerii procurilor com-
pletate pana cel mai tarziu 07 mai
2013, orele 1200, la sediul societatii.
În cazul neîndeplinirii la prima con-
vocare a condiþiilor legale privitoa-
re la cvorum, se convoacã AGOA
în data de 16 mai 2014, în acelaºi
loc ºi la aceeaºi orã. Documentele
ce se vor prezenta pentru dezba-
tere in Adunarea Generala a Actio-
narilor sunt la dispozitia actionari-
lor la sediul societatii. PRESEDIN-
TELE CONSILIULUI DE ADMINIS-
TRATIE ing. Dan VOICULESCU.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
C O N V O C A T O R. Curatorul
provizoriu al SC LACTIDO SA (in
insolventa, in insolvency, en pro-
cedure collective),cu sediul in Cra-
iova, inmatriculata la ORC  sub nr.
J16/329/1991, C.U.I. RO2295196,
desemnat in dosarul nr. 16705/63/
2012  aflat pe rolul Tribunalului
Dolj. In temeiul Legii 85/2006  pri-
vind procedura insolventei, a Le-
gii 31/1990, republicata, cu modifi-
carile si completarile ulterioare,
Legii 297/2004, Regulamentului
CNVM nr. 6/2009 si Actului consti-
tutiv,convoaca Adunarea Genera-
la Ordinara a Actionarilor, in data
de 9.05.2014 ora 10.00, la sediul SC
Lactido SA din  Craiova, str. N. Ro-
manescu nr. 112, pentru toti actio-
narii inregistrati in Registrul actio-
narilor la sfirsitul zilei de 30.04.2014
(considerata ca data de  referin-
ta), cu urmatoarea Ordine de zi: 1.
Prezentarea,discutarea si aproba-
rea Raportului Curatorului provi-
zoriu pe anul 2013. 2. Prezentarea
si aprobarea Bilantului contabil, a
contului de profit si pierdere pe
anul 2013. 3. Prezentarea si apro-
barea B.V.C. pentru anul 2014. 4.
Alegerea membrilor Consiliului de
Administratie, pentru un mandat
de 4 ani. 5. Alegerea Administra-
torului special. 6. Revocarea Co-
misiei de cenzori si numirea d-lui
Tranca Marius-Bogdan in calitate
de auditor extern pentru situatiile
financiare aferente anului financiar
2013. 7. Aprobarea datei de
30.05.2014, ca data de inregistra-
re pentru actionarii asupra carora
se rasfring efectele hotararii
AGOA, conform art. 138 , alin. 1
din Legea 297/2004. 8. Imputerni-
cirea d-lui Stefanin Gheorghe pen-
tru efectuarea tuturor formalitati-

lor cerute de lege, pentru inregis-
trarea la ORC-Dolj a hotararii si pu-
blicarea acesteia in M. Oficial. In
situatia in care, pe data de
9.05.2014, nu se intruneste cvoru-
mul prevazut de lege, a doua Adu-
nare Generala Ordinara a Actiona-
rilor, este convocata pentru data
de 10.05.2014, in acelasi loc, la ace-
easi ora si cu aceeasi ordine de zi.
U.J.C.C DOLJ, CIF 18359806 str.
Unirii nr. 50, Craiova, Dolj. CON-
VOCATOR. În temeiul art. 15 alin.
4 din Statutul U.J.C.C Dolj Comi-
tetul Director al U.J.C.C Dolj con-
voacã pe data de 24.04.2014 ore-
le 11.00 la Han Craioviþa din Cra-
iova, adunarea generalã ordina-
rã cu urmãtoarea ordine: 1. Pre-
zentarea, discutarea ºi aprobarea
Raportului privind activitatea
Comitetului Director ºi a salaria-
þilor U.J.C.C Dolj în perioada
1.01.2013 – 31.12.2013. 2. Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea
strategiei Uniunii Judeþene a
Cooperaþiei de Consum pentru
anul 2014. 3. Informare privind si-
tuaþia litigiilor în anul 2013. 4. Dez-
baterea ºi aprobarea situaþiilor fi-
nanciare pe anul 2013. 5. Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea Ra-
portului Cenzorului pe anul 2013.
6. Descãrcarea de gestiune a
membrilor Comitetului Director
pentru anul 2013. 7. Aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2014. 8. Alegerea cenzo-
rului U.J.C.C Dolj. 9. Aprobarea
cuantumului cotizaþiei lunare ºi a
termenului de platã pentru mem-
brii asociaþi pentru anul 2014,
aprobarea procentului de 10% din
vânzãrile de active construite din
fondul de investiþii centralizat. 10.
Aprobarea cuantumului indem-

nizaþiei pentru membrii Comitetu-
lui Director ºi pentru cenzor pe
anul 2014. 11. Aprobarea cuantu-
mului cotizaþiei cãtre Uniunea
Naþionalã a Cooperaþiei de Con-
sum – Centrocoop Bucureºti
pentru anul 2014. 12. Diverse. În
temeiul art. 15 alin. 4 din Statutul
U.J.C.C Dolj, convoacã pe data de
24.04.2014 orele 13.00 la Han Cra-
ioviþa din Craiova adunarea ge-
neralã extraordinarã, cu urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Aprobarea mo-
dificãrii Actului Constituiv art. 6
alin. 3 prin alegerea cenzorului. 2.
Aprobarea închirierii pentru spa-
þiile U.J.C.C Dolj pentru anul 2014.
3. Diverse. 4. În cazul în care nu
se intruneºte cvorumul de ºedin-
þã adunãrile generale se recon-
voacã pentru data de 28.04.2014
la aceeaºi orã, aceeaºi locaþie ºi
cu aceeaºi ordine de zi.
S.C. MIRA CONSTRUCT S.R.L. ti-
tular al proiectului AMENAJARE
PISCICOLA PRIN EXTRAGERE
DE AGREGATE MINERALE modi-
ficare proiect anunta publicul in-
teresat asupra luarii deciziei eta-
pei de incadrare de catre APM Dolj
- Fara evaluarea impactului asu-
pra mediului si fara evaluare adec-
vata pentru proiectul mentionat, in
propus a fi amplasat in extravila-
nul comunei Rojiste, sat Rojiste,
T160, P893, judetul Dolj. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rares, nr. 1, in zilele de L-V,
intre orele 9-14, precum si la ur-
matoarea adresa de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Femeie serioasã 59 ani fac
menaj pentru familii serioa-
se, numai în Craiova. Tele-
fon: 0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozita-
te. Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Lãpuº etaj
3/4 deosebitã. Preþ 83.000
lei. Telefon: 0761/142.328.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re, bloc PATRIA, etaj. III. Te-
lefon: 0761/387.316.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon:
0770/901.283.
Vând apartament 2 camere
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. Tele-
fon: 0720/556.607.

Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionali-
zatã, zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual, schimb
cu apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere decoman-
date Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2 came-
re lângã Kaufland 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 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane, 86
m.p. îmbunãtãþiri. Preþ
49.000 euro. Telefon:
0761/142.328.
Vând 3 camere decoman-
date 2/4 Calea Bucureºti,
bl, A 13. Preþ 48.000 Euro.
Telefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Te-
lefon: 0351/409.381.

CASE
Vând casã cu 3 camere, te-
ren, Craioviþa Nouã zona
Triaj, fãrã acte, 1000 Euro
negociabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.

Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Tele-
fon: 0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0763/870.185.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20
km de Craiova, baie, man-
sardã nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog
seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent renovatã
cu apã curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz cu
teren 320 m. Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan 4000
mp la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 400 mp în Segar-
cea, 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 Gheor-
ghe. Telefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºo-
veni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþi-
me Centura de Nord, 15 E/
mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lotul
de casã în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon: 0763/
690.698.
Vând urgent teren Centura
de Nord, 13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, faci-
litãþi ºosea asfaltatã, apã,
posibilitate energie + alte
avantaje. Telefon: 0785/
336.241.

Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Te-
lefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/690.698.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate (50
mp), str. General Maghe-
ru, cu similar Brazdã sau
Corniþoiu. Telefon: 0251/
452.233.
Schimb garsonierã Calafat,
cu garsonierã Craiova. Te-
lefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare excelen-
tã 91000 km, 4500 RON,
consum sub 4,5%. Telefon:
0749/059.070.
Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei 1993.
Telefon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon: 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 nego-
ciabil. Telefon: 0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat Pali-
lula, stare foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
CÃÞEL Bichon, 7 luni, car-
net. Telefon: 0770/183.681.
300 lei, negociabil.
COMBINÃ Levarda, stare
excepþionalã. Telefon: 0742/
176.320.
Vând mânzã belgianã 8 luni.
Telefon: 0741/975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã. Tele-
fon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de spãlat, fri-
gider inox, televizor mic ºi
mare, ºifonier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remorcã auto 240 kg
nefolositã cu prelatã, 60 ele-
mente calorifer fontã, 5 ba-
terii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imoprimat
Steag UE ºi NATO toate
mãrimile plus ºabloane pen-
tru BATISTE toate mãrimile
manuale. Telefon: 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. Tele-
fon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari, inox
veritabil - stazã perfectã. Te-
lefon: 0720/231.610.



14 / cuvântul libertãþii miercuri, 9 aprilie 2014publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 9 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:

Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon: 0251/
452.233.
Vând rãsad cãpºuni soiurile
Regina, Gorela ºi Sengana
din pepinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci, 9 lei
cu ghiveci. Telefon: 0733/
832.532.
Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând arzãtoare gaze sobã
D 600, bocanci piele 43 noi,
piatrã polizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu butelie.
Telefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 - 80 lei, saltea Dor-
meo nouã, o persoanã, lus-
tre 2-3 braþe 25 lei, fereas-
trã cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de
iarnã (Michelin) pentru Re-
nault Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci cimiti-
rul Ungureni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufragerie mo-
dern mare bine întreþinut.
Preþ 600 lei negociabil. Te-
lefon: 0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natu-
ral. Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris mar-
ca OLIVETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr. 44,
piele naturalã, nefolosiþi, an-
tiderapante, cãrucior copii
modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 serta-
re, stare foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.

Vând bocanci, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, calcula-
tor instruire copii nou, com-
binã stereo - nouã, frigider
320 litri, piei bovinã velura-
te, piese Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Te-
lefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru in-
stalaþie de încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã,
televizor color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto, dulap hai-
ne, aragaz voiaj ºi butelie,
aparat foto, bicicletã, aparat
mãsurã, pãturã antistres.
Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, ma-
ºinã de cusut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table 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
Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defec-
þiune 50 lei, cuptor cu mi-
crounde geam spart 40 lei.
Telefon: 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 marmurã,
bitum, abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, canapea, foto-
lii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/kg, 2 damigene 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei, de
fructe 12 lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de be-
ton pentru vie (nefolosiþi).
Telefon: 0784/791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecomandat,
Valea Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã). Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã,
250 lei/lunã.  Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apartament de-
comandat Sãrari, reno-
vat, apã potabilã conto-
rizatã pe casa scãrii, 2
balcoane. Telefon: 0761/
665.763.
Ofer spre închiriere casã
2 camere + toate utilitãþi-
le pe strada Brestei (lân-
gã Facultatea de Sport).
De preferat familie. Tele-
fon: 0769/477.662.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230 Euro
/ lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºuni-
lor din solarii suspendate.
Telefon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2 ca-
mere ultracentral, ultralux,
toate dotãrile, internet, AC.
Telefon: 0762/109.595.
Închiriez teren pentru Staþie
GPL, Centru vânzare ma-
ºini sau parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o fatã,
vârsta 24, ani pentru priete-
nie sau cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Doresc sã cunosc o doam-
nã vãduvã drãguþã realiza-
tã cu sau fãrã obligaþii între
50- 52 ani, pentru o relaþie
reciproc avantajoasã. Tele-
fon: OGCC/HCBICB.
Domn serios 52 ani cu ser-
viciu caut doamnã serioasã
pentru prietenie eventual
cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

DIVERSE
Întâlnirea de 50 ani, promo-
þia 1964, Liceul Teoretic Be-
chet, 31.05.2014, ora
10.00, confirmaþi participa-
rea. Telefon: 0755/967.529.

Formãm grup pelerinaj la
mãnãstiri ºi schituri cu trenul.
Telefon: 0723/692.884; dna.
Tanþa sau dl. Costin, 0746/
012.528.
Caut femeie fãrã obligaþii
pentru curãþenie 1 zi / sãp-
tãmânã, la un bâtrân. Tele-
fon: 0766/304.708.
Cumpãr ºi plantez pomi în
curþi sau grãdini. Împãrþim
fructele. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut cãþel rasa Bichon, în
zona Stadionul Tineretului,
strada Buziaº, în vârstã de
6 luni. Rãspunde la numele
Frichi. Gãsitorului bunã re-
compensã. Telefon: 0743/
091.520; 0743/838.383.
Pierdut Legitimaþie de ser-
viciu Nr. 026, Poliþia Localã
Craiova. Se declarã nulã.
Pierdut CUI 11965694; se-
ria B, Nr. 479432. ptr. S.C.
MECSOL CÂRCEA SRL.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Asociaþia naþionalã a Ca-
drelor Militare în Rezervã din
M.A.I. filiala Dolj regretã pro-
fund decesul celui ce a fost
plt. adj. ºef OTOVESCU
VLAD ºi este alãturi de fa-
milia îndoliatã. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 32-A
Vineri: Almeria – Osasuna 1-2 (Soriano 73 / Riera 19, Arri-

bas 33).
Sâmbãtã: Atl. Madrid – Villarreal 1-0 (Raul Garcia 14), Bar-

celona – Betis 3-1 (Messi 14 pen., Figueras 67 aut., Messi 86
/ Castro 68), Sociedad – Real Madrid 0-4 (Illarramendi 45,
Bale 66, Pepe 85, Morata 88), Rayo – Celta 3-0 (Rochina 26,
Bueno 49, 60).

Duminicã: Malaga – Granada 4-1 (Camacho 14, 37, Amrabat
50 pen., Juanmi 74 / El-Arabi 78), Elche – Getafe 1-0 (Boakye
90+3), Sevilla – Espanyol 4-1 (M’Bia 18, Gameiro 45, 84, Raki-
tici 89 / S. Garcia 47 pen.), Valladolid – Valencia 0-0.

Luni: Levante – Bilbao 1-2 (San Jose 66 aut. / Aduriz 15, 45).
1. Atl. Madrid 79 11. Malaga 38
2. Barcelona 78 12. Rayo 36
3. Real M. 76 13. Celta 36
4. Bilbao 59 14. Elche 35
5. Sevilla 53 15. Granada 34
6. Sociedad 50 16. Osasuna 33
7. Villarreal 49 17. Valladolid 31
8. Valencia 41 18. Getafe 31
9. Levante 40 19. Almeria 30
10. Espanyol 40 20. Betis 22

SERIE A – ETAPA A 32-A
Sâmbãtã: Chievo – Verona 0-1 (Toni 65), Inter – Bologna

2-2  (Icardi 6, 63 / Pazienza 65, P. Kone 73).
Duminicã: Lazio – Sampdoria 2-0 (Candreva 42, Lulici 73),

Cagliari – Roma 1-3 (Pinilla 89 pen. / Destro 32, 56, 73),
Atalanta – Sassuolo 0-2 (Sansone 33, 71), Catania – Torino 1-
2 (Bergessio 2 / Farnerud 79, Immobile 83), Fiorentina – Udi-
nese 2-1 (Cuadrado 25, Rodriguez 72 pen. / Fernandes 82),
Parma – Napoli 1-0 (Parolo 55).

Luni: Juventus – Livorno 2-0 (Llorente 32, 35), Genoa –
Milan 1-2 (Abbiati 73 aut. / Taarabt 20, Honda 56).

1. Juventus 84 11. Milan 45
2. Roma 76 12. Sampdoria 41
3. Napoli 64 13. Genoa 39
4. Fiorentina 55 14. Udinese 38
5. Inter 50 15. Cagliari 32
6. Parma 50 16. Chievo 27
7. Lazio 48 17. Bologna 27
8. Atalanta 46 18. Livorno 25
9. Verona 46 19. Sassuolo 24
10. Torino 45 20. Catania 20

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 33-A
Sâmbãtã:Man. City – Southampton 4-1 (Y. Toure 3 pen.,

Nasri 45+1, Dzeko 45+4, Jovetici 81 / Lambert 37 pen.),
Aston V. – Fulham 1-2 (Holt 70 / Richardson 61, Rodallega
86), Cardiff – Crystal P. 0-3 (Puncheon 31, 88, Ledley 71),
Hull – Swansea 1-0 (Boyd 39), Newcastle – Man. United 0-
4 (Mata 39, 50, Hernandez 65, Januzaj 90+3), Norwich –
West Brom 0-1 (Amalfitano 16), Chelsea – Stoke 3-0 (Salah
32, Lampard 61, Willian 72).

Duminicã: Everton – Arsenal 3-0 (Naismith 14, Lukaku 34,
Arteta 62 aut.), West Ham – Liverpool 1-2 (Demel 45+2 /
Gerrard 44, 71 – ambele din penalty).

Luni: Tottenham – Sunderland 5-1 (Adebayor 28, 86, Kane
59, Eriksen 78, Sigurdsson 90+2 / Cattermole 17; Vlad Chi-
richeº a fost integralist la gazde).

1. Liverpool 74 11. West Ham 37
2. Chelsea 72 12. Hull 36
3. Man City** 70 13. Aston V.* 34
4. Arsenal 64 14. Crystal P.* 34
5. Everton* 63 15. Swansea 33
6. Tottenham 59 16. West B.* 32
7. Man. Utd 57 17. Norwich 32
8. Southampton 48 18. Fulham 27
9. Newcastle 46 18. Cardiff 26
10. Stoke 40 19. Sunderl.** 25
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Atletico Madrid – FC
Barcelona.

DIGI SPORT 2

17:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CS Universitar
Suceava – HCM Constanþa / 19:00 – HOCHEI – Finala cam-
pionatului naþional, meciul 6: HSC Miercurea Ciuc – ASC Coro-
na Braºov / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bayern
Munchen – Manchester United / 1:45 – FOTBAL – Cupa
Libertadores: Flamengo – Leon.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Atletico Madrid – FC
Barcelona / 5:30 – BASCHET NBA: LA Clippers – Oklahoma.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bayern Munchen –
Manchester United.

EUROSPORT

13:00 – TENIS (F) – Turneu la Katowice, în Polonia / 16:30 –
CICLISM – Turul Þãrii Bascilor, în Spania / 19:30 – HALTERE
(M) – Camp. European, la Tel Aviv-Yafo, în Israel.

EUROSPORT 2

16:30 – TENIS (F) – Turneu la Katowice, în Polonia.
TVR 3

15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid – CFR Suceava.

• Bayern are doi jucãtori suspendaþi
pentru aceastã partidã, Schweinsteiger
ºi Javi Martinez, plus Alcantara ºi Sha-
qiri accidentaþi. În schimb, faþã de dis-
puta de pe „Old Trafford”, va reveni
Dante. Cât priveºte tabãra englezã, Van
Persie este în continuare accidentat, în
timp ce Giggs, Rafael, Evans, Young ºi
Rooney sunt incerþi. Ultimul este însã
de aºteptat sã fie forþat, United jucân-
du-ºi ultima care de a mai salva un se-
zon negru.

• În weekend, Bayer, deja campioanã, a cedat pe terenul lui
Augsburg (0-1), iar United s-a impus cu 4-0 în deplasarea de la
Newcastle.

• Bayern ºi United s-au întâlnit în 4 „duble” pânã acum, douã
eliminatorii, de fiecare datã impunându-se Bayern. United ºi-a luat
însã partea leului în finala UCL din 1999, când i-a învins pe bavarezi
dupã douã goluri înscrise în prelungiri (2-1).

• O victorie în plus are Bayern în cele 10 meciuri directe de pânã
acum, 3-5-2. La Munchen, în 4 dispute, nemþi n-au cedat, 2-2-0.

• 44 de meciuri are Bayern în competiþiile continentale în faþa
echipelor din Anglia, având bilanþ pozitiv: 16-16-12 (acasã 10-6-3).

• 28 de partide a jucat Manchester în faþa grupãrilor germane,
înregistrând un bilanþ de asemenea pozitiv: 15-8-5 (în deplasare
5-4-4).

• Atletico are doi jucãtori incerþi pentru acest
meci, turcul Arda Turan ºi golgeterul Diego Cos-
ta având ºanse reduse sã joace în acestã searã.
De cealaltã parte, Barcelona nu poate conta pe
goalkeeperul Valdes ºi Pique – ambii accidentaþi,
în timp ce Puyol e incert, dar mai mult ca sigur nu
va juca nici el.

• Atât Atletico cât ºi Barca vin dupã victorii
în weekend. Madrilenii, lideri în campionat, cu
un punct peste catalani, au trecut cu 1-0, acasã,
de Villarreal, iar oamenii lui „Tata” Martino de
Betis, 3-1, de asemenea pe teren propriu.

• Atletico ºi Barcelona, adãugând ºi meciul din tur, s-au întâlnit
de patru ori în acest sezon, remizând de fiecare datã: 1-1 (la Madrid)
ºi 0-0 (pe „Camp Nou”) – în Supercupa Spaniei; Barcelona a cucerit
trofeul graþie golului înscris în deplasare –, plus încã un 0-0 în
campionat (la Madrid).

• Atletico ºi Barcelona nu s-au întâlnit niciodatã pânã acum într-
o „dublã” europeanã.

• 5 meciuri eliminatorii a susþinut Atletico în competiþiile conti-
nentale în faþa unor compatrioþi, având un bilanþ de 3-2. Învinsele
s-au numit Valencia (de douã ori) ºi Socidedad, înclinându-se în
faþa Villarreal ºi Real Madrid. Palmares pozitiv ºi în ceea ce priveºte
meciurile susþinute pe teren propriu, 4-1-0.

• 9 „duble” a disputat Barcelona contra oponentelor spaniole,
scor 4-5. A trecut de Real Madrid de douã ori, de Celta ºi Sevilla,
cedând în faþa aceleiaºi Real, tot de douã ori, a Valenciei (de aseme-
nea de douã ori) ºi a lui Bilbao. Palmares negativ ºi la meciurile
susþinute afarã, 1-3-5.

Partidele Borussia Dortmund – Real Madrid (în tur 0-3) ºi
Chelsea Londra – Paris Saint-Germain (în tur 1-3) s-au disputat
asearã dupã închiderea ediþiei.

Naþionala României va disputa în aceastã
toamnã un amical cu Danemarca, la Bucu-
reºti, în data de 18 noiembrie, a notat, ieri,

România va susþine un amical cu Danemarca în noiembrieRomânia va susþine un amical cu Danemarca în noiembrieRomânia va susþine un amical cu Danemarca în noiembrieRomânia va susþine un amical cu Danemarca în noiembrieRomânia va susþine un amical cu Danemarca în noiembrie
site-ul oficial al FRF.
Partida vine la dis-
tanþã de doar 4 zile
dupã ce “tricolorii”
vor întâlni Irlanda
de Nord, pe Arena
Naþionalã, în prelimi-
nariile CE 2016.

“Federaþia Ro-
mânã de Fotbal a
ajuns la un acord cu
Federaþia Danezã
pentru programarea
unui joc amical pe
data de 18 noiem-
brie 2014. Partida se
va disputa la Bucu-
reºti, alte detalii ur-
mând a fi stabilite

ulterior între cele douã federaþii”, s-a arãtat
pe site-ul oficial al FRF.

Va fi prima disputã între cele douã selec-

þionate de la celebrul 2-2 de la Copenhaga,
din septembrie 2003, în urma cãruia Româ-
nia a ratat calificarea la Euro 2004.

Palmaresul “tricolorilor” contra reprezen-
tativei Danemarcei aratã astfel: 3 victorii, 2
egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj: 15-14.

Danemarca, locul 19 în Europa ºi poziþia
22 în clasamentul FIFA, este condusã încã
din anul 2000 de Morten Olsen ºi are în
componenþã jucãtori precum Daniel Agger
(Liverpool), Christian Eriksen (Tottenham)
sau Niklas Bendtner (Arsenal). În prelimi-
nariile CE 2016, Danemarca, care nu va fi
nici ea prezentã la CM din varã, se aflã într-
o grupã cu Portugalia, Serbia, Albania ºi
Armenia.

Reprezentativa României va mai juca
douã partide de verificare în aceastã varã,
în Elveþia. Astfel, dacã pe 31 mai elevii lui
Piþurcã vor întâlni la Sion, Albania, în 4 iu-
nie ei vor juca la Zurich contra Algeriei (echi-
pã calificatã la CM).

Dan Petrescu, dat afarã de la Dinamo Moscova

Dezamãgit dupã ruºinea cu Finlanda,
“dublã” în urma cãreia România a ratat cali-
ficarea în playoff-ul de calificare la Euro 2016
(dupã 32-30 la Chiajna, “tricolorii” au cedat
cu 29-32 în deplasare), Eliodor Voica a re-
nunþaþ, luni seara, la postul de selecþioner

al reprezentativei masculine de handbal.
“Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a

întâmplat cu Finlanda este o mare ruºine,
dureroasã în aceeeºi mãsurã. Acest insuc-
ces ne plaseazã undeva la periferia handba-
lului ºi pentru trei-patru ani vom levita în

aceastã zonã. Trebuie luate rapid mãsuri ºi
sper ca ele sã fie cele mai bune”, spunea
Eliodor Voica dupã meciul din Finlanda.

Noul preºedinte al FRH, Alexandru Dedu,
urmeazã sã anunþe zilele viitoare noul se-
lecþioner.

Eliodor Voica a demisionat de la cârma naþionalei masculine de handbal

Dan Petrescu nu mai este antrenorul
celor de la Dinamo Moscova, tehnicia-
nul român fiind demis, luni seara, dupã
eºecul ruºinos înregistrat în weekend, 0-
4, în campionat, cu ultima clasatã, Anji
Mahacikala.

“Dinamo Moscova a ajuns la o înþe-
legere amiabilã cu Dan Petrescu pentru
rezilierea contactului”, s-a precizat pe
site-ul oficial al gruparii din din capitala
Rusiei.

“Le muþumescu tuturor din club, dar
ºi fanilor pentru suportul acordat. A fost
o plãcere sã lucrez  la un club puternic
precum Dinamo. Am pus munca mea aici

pe primul plan, dar cei din conducere au
considerat cã e nevoie de o schimbare.
Ne-am despãrþit prieteni. Îi urez succes
noului antrenor”, a spus Dan Petrescu,
care, potrivit presei ruse, urmeazã sã pri-
meascã 2 milioane de euro drept com-
pensaþii pentru cã Dinamo “a rupt” în-
þelegerea.

În vârstã de 46 de ani, Dan Petrescu
fusese numit pe banca tehnicã a forma-
þiei muscovite în data de 18 august 2012.

Cu 6 runde înainte de finalul campio-
natului din Rusia, Dinamo ocupã locul 4,
cu 43 de puncte, la 8 lungimi de concita-
dina Lokomotiv.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ
Astãzi 21:45

Atletico Madrid – FC Barcelona
       în tur 1-1

Formaþii probabile

Courtois – Juanfran, Godin,
Miranda, Felipe Luis – Mario
Suarez, Koke – Cristian Rodri-
guez, Diego, Raul Garcia – Villa.

Antrenor: Diego Simeone.

Pinto – Alves, Bartra, Mas-
cherano, Alba – Busquets,
Xavi, Fabregas – Neymar,
Messi, Iniesta.

Antrenor: Gerardo Martino.
Arbitru: Howard Webb (Anglia).

Bayern Munchen – Man. United
în tur 1-1

    Formaþii probabile

Neuer – Rafinha, Dante,
Boateng, Alaba – Lahm, Kroos
– Robben, Ribery, Muller –
Mandzukici.

Antrenor: Josep Guardiola.

De Gea – Jones, Ferdinand,
Vidici, Buttner – Carrick, Fellaini,
Kagawa – Valencia, Rooney,
Welbeck.

Antrenor: David Moyes.
Arbitru:Jonas Eriksson (Suedia).
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 26 18 8 0 57-15 62
Astra 26 16 5 5 55-23 53
Petrolul 26 12 13 1 36-16 49
Dinamo 26 12 7 7 39-25 43
FC Vaslui 26 12 6 8 26-17 42
Pandurii 26 12 5 9 46-31 41
CFR Cluj 26 8 11 7 32-28 35
Botoşani 26 10 5 11 27-39 35
Chiajna 26 9 7 10 29-33 34
Gaz Metan 26 9 6 11 28-28 33
Ceahlăul 26 8 9 9 22-25 33
ACS Poli 26 8 6 12 21-30 30
Oţelul 26 8 4 14 29-43 28
Năvodari 26 7 7 12 22-42 28
„U” Cluj 26 7 6 13 22-39 27
FC Braşov 26 6 8 12 25-34 26
Viitorul 26 6 8 12 19-42 26
Corona 26 2 7 17 19-43 13

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXVI-a
Concordia – Ceahlăul 2-0
A marcat: Serediuc 33, 81.
FC Vaslui – Viitorul 0-1
A marcat: Fl. Tănase 86.
FC Botoşani – Corona 3-1
Au marcat: Codoban 39, 49, Hadnagy 53 / Miranda 74.
ACS Timişoara – Steaua 0-0
FC Braşov – Astra Giurgiu 2-1
Au marcat: An. Cristea 35, Grigorie 56 / Găman 77.
CFR Cluj – Petrolul 1-1
Au marcat:  Fl. Costea 83 / Teixeira 61.
Săgeata – „U” Cluj 1-0
A marcat: Vezan 86.
Gaz Metan – Pandurii 0-1
A marcat: Giusti 46.
Dinamo – Oţelul 3-1
Au marcat: D. Grigore 52 – pen., Rotariu 60, Matei 65 / Giurgiu 44.

Pagină realizată de COSMIN STAICU

UEFA ar fi de acord
cu promovarea CSU

Într-o emisiune televizată, Ghoerghiţă Geolgău a
anunţat că FRF ar trebui să prezinte în curând adresa
cu UEFA prin care forul european îşi  dă acordul în
privinţa promovări i CS U în Liga I. „Am aflat că, de
la UEFA, pe calea undelor, s-a primit OK-ul. Este o
veste foarte bună că UEFA acceptă echipele nou afi-
liate să urce din primul an în eşalonul s uperior.
Urmează să primim şi scris. Bănuiesc că FRF a tri-
mis pachetul complet ş i comis iile  abi litate UEFA au
analizat dosarul  şi  au dat undă verde promovări i.
FRF trebuie să primeas că o adresă de la UEFA şi
trebuie să o facă publică pe s ite. Ei au avut toată
corespondenţa. Atâta timp cât cei din Comitetul Exe-
cutiv vor lua o decizie, ţinând cont de ce a s pus UEFA,
nici nu va mai fi nevoie de o Adunare Generală”  a
spus directorul general al CS U.

Vicecampionii lui Dan Pascu n-au
mai repetat performanţa de anul tre-
cut, deşi după primele două meciuri
părea că ultimul act le stă la îndemâ-
nă şi de data aceasta. Era 2-2 la ge-
neral, iar Zalăul a înfruntat 2.500 de
spectatori în Polivalentă, dar şi o echi-
pă craioveană departe de forma ară-
tată în retur şi în primele două me-
ciuri din semifinale. Practic, doar La-
urenţiu Lică s-a ridicat şi la propriu
şi la figurat la prestaţia necesară unei
as emenea d is pu te. Preluarea n -a
funcţionat, căpitanul Vânătoru a fost

Craiova ratează finala
în setul decisiv

Semifinala Diviziei A1, meciul 5
SCM Universitatea Craiova – Volei Municipal Zalău 2-3

(20-25, 25-20, 15-25, 25-18, 8-15). Scor general 2-3
Sala Polivalentă, spectatori: 2.500.

Craiova: Laurenţiu Vânătoru, Laurenţiu Lică, Vladan Aleksic, Teodor Milotin, Nemanja Stefano-
vic, Mihai Dumitrache, Vladimir Jovic (libero). Au mai jucat: Ionuţ Manda, Florin Voinea, Nicolae

Ghionea şi Bogdan Bratosin. Antrenor: Dănuţ Pascu.
Zalău: Adriano Lamb, Peter Nagy, Răzvan Mihalcea, Fabian Birău, Vlad Tebieş, Leo dal Bosco,

Adrian Feher (libero). Au mai jucat: Andrei Georgescu, Gabriel Cherbeleaţă, Marian Bala, Mihai
Gheorghiţă şi Sebastian Krause. Antrenor: Aurel Vlaicu.

Voleibaliştii craioveni au pierdut în Polivalentă în faţa
Zalăului, care a întors scorul general de la 0-2

şi el neinspirat la assist-uri, iar Dumi-
trache şi Voinea au fost blocaţi per-
manent, nereuşind să-l ajute pe Lică.
Acesta i-a adus pe alb -albaştrii în
setul decisiv, însă acolo nu a mai fă-
cut faţă de unul singur, adversarii
concentrându-se să anihileze gura de
foc a Craiovei. De partea cealaltă,
Peter Nagy a jucat aproape fără gre-
şeală, găsind mereu breşele în bloca-
jul oltean. Starul sălăjenilor a confis-
cat practic de unul singur primul set,
25-20, dar din tresărirea de orgoliu a
gazdelor a venit egalarea, cu un scor

în oglindă. În setul al treilea, craiove-
nii au fost doar sparring-partneri, iar
Dan Pascu n-a mai avut încotro de-
cât să-şi odihnească titularii pentru
a încerca să ducă meciul în decisiv.
Şi Craiova avea să ajungă acolo, des-
prinzându-se la  jumătatea setului
patru, când Aurel Vlaicu a decis să-i
păstreze şi el pe bancă pe Nagy, Leo
şi Mihalcea pentru setul decisiv. Za-
lăul a început bine şi imediat Poliva-
lenta a reacţionat, încurajându-şi în
piciroare favoriţii, care au revenit la
4-3, însă de acolo nu au mai contat în

joc, finalul fiind unul fără emoţii pen-
tru oaspeţi. Tebieş a găsit antidotul
pentru Lică, iar Nagy a fost imperial,
trăgând de parcă nu a mai avut fileul
în faţă, pentru ca Birău şi Leo să-l
completeze ideal. De altfel, Nagy a
închis şi meciul cu o diagonală la care
mulţi din sală nici nu au apucat să
vadă unde a căzut mingea. Zalăul s-a
răzbunat pentru eliminarea în mini-
mum de meciuri de anul trecut.

Jucăm cu Dinamo
pentru medaliile de bronz

La final, Dănuţ Pascu a explicat
eşecu l prin forma superioară a ad-
vers arilor: „Nu am ce să le reproşez
jucătorilor, nici mie. După cinci me-
ciuri cu tot  ce poate exis ta în vo lei,
am pierdut această dispută. E greu
să diger această înfrângere, dar în
sport  trebuie să câştige cineva. Ne

pare rău că nu am reuşit să facem un
joc atât de bun cum am obişnuit su-
porterii. Cei de la  Zalău s-au pregă-
tit foarte bine, au  o echipă valoroa-
să, care a jucat foarte bine. Băieţii
au dat dovadă de angajament, de
luptă, dar am pierdut  pe muchie de
cuţit . Am avut o atmos feră ext raor-
dinară, un public inimos, nu am pu-
tut s ă ne calificăm. Cel mai impor-
tant  acum este să-i recuperez ps ihic
pe jucători pentru meciurile cu Di-
namo“. Dacă Zalăul va juca împotri-
va Tomisului Cons tanţa pentru  ti-
tlu, Craiova va disputa finala mică,
pentru locul 3, cu Dinamo. Se va juca
tot în sistemul „cel mai bun din cinci
meciuri“, iar primele două partide
vor avea loc vineri şi sâmbătă, în
Sala Polivalen tă. Meciurile  trei şi
patru vor fi pe 17 ş i 18 aprilie, la
Bucureşti, iar, dacă va mai fi nevoie,
decisivul va avea loc la Craiova, pe
24 aprilie.

Aurelian Roşca va pregăti împreună cu Gheorghe Sbo-
ra echipa de handbal SCM Craiova, anunţă clubul din Bă-
nie: „Gheorghe Sbora, tehnicianul care se ocupă de la înce-
putul acestei luni de echipa de handbal feminin S.C.M.
Craiova, îl are ca şi colaborator pe antrenorul-emerit Aure-
lian Roşca”. Ieri, noul tehnician a condus primul antrena-
ment al SCM Craiova. În vârstă de 46 de ani, Roşca este
originar din Bănie şi a activat ani buni ca secund la Oltchim
Rm. Vâlcea, în perioada „galactică” a echipei. A mai antre-
nat Cetate Deva, Rulmentul Braşov, dar şi naţionala de
seniori a Siriei. Ca handbalist, a avut o carieră scurtă şi la
nivelul ligii secunde. În acest sezon Roşca a pregătit Coro-

Echipa feminină de handbal are un nou antrenor

Aurelian Roşca pregăteşte SCM Craiova
na Braşov, cedându-i locul pe banca tehnică unui alt antre-
nor din Bănie, Bogdan Burcea, iar în ultima perioadă a fost
selecţionerul naţionalei de junioare. La acest nivel, Roşca a
câştigat câştigat titlul european în 1999 cu echipa României.
Roşca va debuta pe banca SCM Craiova în meciul din sfer-
turile de finală ale Cupei României, de pe 24 aprilie, unde
echipa din Bănie va întâlni cel mai probabil pe Jolidon Cluj,
care joacă în optimi cu Neptun Constanţa. Play-out-ul înce-
pe pe 7 mai, cu jocul de la Craiova cu Neptun Constanţa,
urmând cele două meciuri din deplasare, pe 10 şi 11 mai.
Până atunci, mâine, de la ora 17, SCM Craiova va disputa un
meci amical cu HCM Rm. Vâlcea în sala „Traian”.

„Shaq de Oltenia” a fost îndepărtat de la SCM Craiova

Veste proastă pentru suporterii echipei de baschet chiar înaintea play-off-
ului Ligii Naţionale: pivotul american James Tyler a fost dat afară, după ce
anterior fusese suspendat de conducerea clubului, pe motive disciplinare. El
a avut o dispută cu antrenorul Milan Nisic, căruia i-a contestat anumite deci-
zii. SCM Craiova anunţă că „înţelegerea s-a încheiat pe cale amiabilă”. Craio-
va va miza în play-off pe Ionuţ Drăguşin, Bogdan Popescu şi Mihai Gavrilă pe
postul de centru. James Tyler a fost cel mai bun jucător al echipei din Bănie în
Liga Balcanică, fiind singurul alb-albastru în topul competiţiei cu 10,8 puncte,
9,7 recuperări şi 17,8 eficienţă. În Liga Naţională, în cele 12 meicuri jucate,
„Shaq de Oltenia” a avut următoarele medii: 10,8 puncte, 8,2 recuperări, 3
capace şi un indice de eficienţă mediu de 15,8, adică al doilea cel mai bun
jucător al echipei, după Travis Bureau.

Lui James Tyler i s-a reziliat contractul

Ieri, Adunarea Generală a LPF a luat decizia de a
aproba pentru sezonul viitor o nouă competiţie
fotbalistică în România - Cupa Ligii. Aceasta s-a jucat
în România doar în anii 1998 şi 2000, fiind câştigată
de FCM Bacău şi Gloria Bistriţa. Competiţia, la care
vor participa 16 formaţii, va avea un premiu de
250.000 de euro pentru câştigătoare. La numărul de
16 echipe s-a ajuns în felul următor: cele 14 care
rămân în prima divizie şi două dintre promovate care
îşi câştigă locul în urma barajelor. Meciurile se vor
disputa în perioada în care campionatul este oprit
pentru jocurile echipei naţionale şi vor fi eliminatorii,
după sistemul Cupei României. Semifinalele se vor
disputa în sistem tur-retur. Câştigătoarea va primi un
loc în UEFA Europa League.

Câştigătoarea Cupei
Ligii va primi 250.000
de euro şi loc în EL


