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O investiţie de 400.000 de euro,
în Parcul Industrial Craiova
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O inve s ti ţie de
400.000 de euro a fost
ie ri inaugurată la Parcul Indus trial Craiova în preze nţa reprezentanţilor Cons iliului Judeţe an Dolj. MediaPHARM e ste singura companie
care produce în România sertare metalice pe ntru stocarea
me dicamentelor în farmacii. Manage rul firmei, Dorin Mihai e ste de păre re că întotdeauna o aface re profitabilă în
se ctorul farmace utic impune atât ge stionare a optimă a
spaţiului cât şi eficientizarea activităţii de eliberare de medicame nte , pe ntru a obţine un maxim de utilitate în folosirea spaţiilor de s tocare şi expunere.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- La viitoarele alegeri, îl votez pe Popescu, pentru că, săracul, mi s-a plâns
că n-are şi el vilă, n-are maşină, n-are
casă de vacanţă, n-are cont în bancă...
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O vizită cu o imensă
amplitudine
diplomatică
Premierul Victor Ponta şi soţia
acestuia, Daciana, s-au aflat zilele trecute la Ierusalim, beneficiind şi de
ospitalitatea familiei Benjamin Netanyahu, omologul său israelian. Despre
respectiva vizită, cu imensa ei amplitudine diplomatică, puţin comentată
în presa românească, am aflat din
postarea pe Facebook a premierului
Victor Ponta, care a ataşat la ştirea
propriu-zisă şi câteva fotografii sugestive. Faptul că despre o vizită a
premierului Victor Ponta, într-o ţară
cu care România are statornice punţi
de legătură, cum este Israelul, aflăm
prin intermediul paginii Facebook a
acestuia, ar putea surprinde.
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 10 aprilie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4635 ............. 44635
1 lirã sterlinã..........................5,4142.......................54142

Vremea se rãceºte accentuat ºi
va ploua în aproape toatã þara
Administraþia Naþionalã de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosfericã ºi rãcire
accentuatã, valabilã începând de ieri de
la ora 18.00 pânã mâine la ora 21.00. Va
ploua în cea mai mare parte a þãrii, iar în
zona montanã vor fi ºi precipitaþii sub
formã de lapoviþã ºi ninsoare. În sud ºi
est cantitãþile de apã vor depãºi pe arii
restrânse 20 l/mp, în 24 de ore. Pentru
asearã ºi noaptea trecutã erau anunþate
ploi sub formã de aversã, descãrcãri electrice ºi intensificãri de scurtã duratã ale
vântului. Valorile termice vor scãdea accentuat, mai ales în sudul, centrul ºi estul teritoriului, iar vremea va deveni rece
pentru aceastã perioadã.

Ponta: Îmi doresc ca la europarlamentare sã vinã
cât mai mulþi tineri la vot
Premierul Victor Ponta afirma, ieri,
într-o postare pe Facebook, cã îºi doreºte ca pe 25 mai, la europarlamentare,
tinerii sã vinã în numãr cât mai mare la
vot. În context, Ponta a salutat iniþiativa
organizãrii unui concurs naþional pentru liceeni pe tema rolului Parlamentului
European. „Este foarte important pentru viitorul european al României ca tinerii sã cunoascã modul în care funcþioneazã instituþiile UE ºi sã se implice în
luarea deciziilor. Îmi doresc ca pe 25 mai,
la europarlamentare, sã avem o prezenþã cât mai mare la vot în rândul tinerilor”,
a arãtat Ponta. Liceele din România pot
participa la cea de-a VII-a ediþie a Concursului naþional „Euroscola” cu tema
„O propunere legislativã de succes”,
lansat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE)
ºi Ministerul Educaþiei Naþionale. Potrivit site-ului MEN, proiectul va fi conceput de câte o echipã/ liceu, formatã din
cel mult 24 de elevi cu vârste cuprinse
între 15-18 ani, coordonatã de douã cadre didactice, ºi poate fi realizat în perioada 7 aprilie-10 octombrie 2014.
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1 dolar SUA.......................3,2356........32356
1 g AUR (preþ în lei).......136,3181.....1363181
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Cadrele didactice titularizabile în ultimii 6 ani
vor putea ocupa un post pe perioadã nedeterminatã
Guvernul a aprobat ieri, 9 aprilie, o
ordonanþã de urgenþã care le permite
profesorilor sã se titularizeze pe baza
notei obþinute în anii anteriori la examenul de titularizare, a anunþat Ministerul Educaþiei. La începutul ºedinþei
de Guvern, Remus Pricopie, ministrul
Educaþiei, a declarat cã „respectãm ce
ne cere Curtea Constituþionalã”. Modificarea Legii Educaþiei vine la o sãptãmânã dupã ce Curtea Constituþionalã a publicat motivarea deciziei de neconstituþionalitate a articolului care le
permite profesorilor sã se titularizeze
folosind rezultatele la examenul de titularizare din ultimii 6 ani. „Avem OUG
în aºa fel încât 3.242 de profesori sã
poatã da examen de titularizare (...) Practic, respectãm ce ne cere Curtea Constituþionalã”, a declarat ieri ministrul
Educaþiei Naþionale, Remus Pricopie, la
începutul ºedinþei Executivului. Ulterior, Ministerul Educaþiei a anunþat, printr-un comunicat de
presã, cã Guvernul a aprobat ieri, în ºedinþa de
Guvern, OUG care modificã art. 253 al Legii nr.1/
2011, ca urmare a Deciziei Curþii Constituþionale
nr.106/2014, publicatã în Monitorul Oficial nr.238/

03.04.2014. În textul aprobat de Guvern, Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN) a adus clarificãri în
ceea ce priveºte situaþia cadrelor didactice titularizabile precizând, pe de o parte, cã nu existã douã
procedee de titularizare diferite, iar pe de altã parte, definind conceptul de „viabilitate a postului”.

Articolul precizeazã cã toate cadrele didactice, promovate cu minimum 7 la
concursurile de titularizare din învãþãmantul preuniversitar în ultimii 6 ani ºi
care sunt angajate deja pe baza contractului individual de muncã pe perioadã determinatã, pot fi repartizate pe
perioadã nedeterminatã în unitãþile de
învãþãmânt unde predau. Decizia se ia
în urma ºedinþei publice a inspectoratului ºcolar judeþean ºi numai dacã
postul didactic/catedra sunt vacante
ºi au viabilitate. Conceptul de „viabilitate a unui post/unei catedre” presupune existenþa postului/catedrei pe
durata unui nivel de învãþãmânt. Existenþa ºi necesitatea lor se stabilesc de
cãtre consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt, în funcþie de planurile-cadru în vigoare ºi de alte variabile specifice judeþului/municipiului din
care face parte unitatea de învãþãmânt, explicã Ministerul Educaþiei. Potrivit MEN, „în acest moment,
de modificãrile operate în art. 253 urmeazã sã beneficieze 3.242 de cadre didactice, promovate cu
minimum 7 la concursurile de titularizare din anii
anteriori (ultimii 6 ani)”.

Cartelele telefonice pre-pay vor fi deþinute
ºi cumpãrate doar pe baza unui act de identitate
Persoanele care deþin o cartelã
pre-pay vor fi obligate din 2015 sã
se înregistreze la operatorul de telefonie cu un act de identitate, sub
sancþiunea sistãrii serviciului, iar
cele care doresc sã cumpere o astfel
de cartelã vor trebui, la rândul lor,
sã prezinte un act de identitate pentru a primi cartela. Regula va fi aplicatã ºi în cazul firmelor, care vor trebui sã prezinte documentele de constituire. Noile reguli au fost aprobate de Guvern prin proiect de lege ºi
vor fi aplicate dupã ce Parlamentul
adoptã actul normativ. Proiectul de
lege modificã OU 111/2011 privind
comunicaþiile electronice. „În ultima
ºedinþã a CSAT, s-a luat decizia de a

promova urgent un act normativ
pentru prevenirea ºi contracararea
riscurilor la adresa securitãþii naþionale. Este vorba de obligaþia deþinãtorilor de cartele pre-pay de a le
înregistra, de a depune un act de
identitate ºi, de asemenea, obligaþii
pentru furnizorii de telefonie mobilã”, a anunþat ieri ministrul Justiþiei,
Robert Cazanciuc, la finalul ºedinþei de guvern. El a precizat cã, întrun interval de ºase luni de la momentul intrãrii în vigoare a legii, toþi
deþinãtorii de cartele pre-pay vor fi
obligaþi sã depunã un document de
identitate pentru a se înregistra.
Dacã nu vor face acest lucru, operatorul de telefonie mobilã va sista

furnizarea servicului
pânã când deþinãtorul
cartelei va înregistra
cartelele pe baza unui
act de identitate. Furnizorii de servicii vor avea
obligaþia de a-i informa
ºi a-i notifica pe toþi utilizatorii de cartele prepay despre aceastã obligaþie. Datele necesare
pentru identificarea unui abonat sau
utilizator vor fi numãrul de telefon
ori identificatorul serviciului de comunicaþii cu plata în avans sau cu plata ulterioarã, împreunã cu numele, prenumele ºi codul numeric personal, seria ºi numãrul documentu-

lui de identitate, respectiv þara emitentã - în cazul cetãþenilor strãini denumirea ºi codul de identificare
fiscalã în cazul persoanelor juridice,
precum ºi numele, prenumele ºi codul
numeric personal al reprezentantului
legal al persoanei juridice, dupã caz.

Ponta: În cazul Nana se va face luminã, comisia
parlamentarã ºi Parchetul vor propune mãsuri
Premierul Victor Ponta a apreciat cã în cazul terenurilor din
Nana se va face „luminã”, chiar
dacã încet-încet ºi greu, iar comisia parlamentarã ºi Parchetul vor

propune mãsuri care vor fi îndeplinite. „S-a lucrat foarte serios,
juridic, cu documente ºi tot ceea
ce am constatat am transmis comisiei parlamentare ºi Parchetului
ºi sunt convins cã
acum, încet-încet,
greu bineînþeles,
dar se va face luminã. Toate cãile legale, în urma unui
efort de lungã duratã, dar foarte serios, le vom lua,
însã comisia parlamentarã ºi Parchetul General vor propune mai departe
mãsuri ºi, bineînþeles, cã noi le vom

aduce la îndeplinire”, a spus Ponta ieri. Comisia parlamentarã Cãlãraºi susþine cã, având în vedere cã
societatea de la care Ioana Bãsescu a cumpãrat terenul de la Nana,
Berfige SRL, era inactivã la data
încheierii tranzacþiei, contractul de
achiziþie este lovit de nulitate.
Aceastã concluzie a fost prezentatã, ieri, într-o conferinþã de presã susþinutã de membrii comisiei,
de cãtre senatorul PSD Gabriela Firea. Potrivit acesteia, inactivitatea
firmei a fost declaratã de Fisc ºi,
potrivit legii, toate contractele încheiate de aceasta, inclusiv cel din
9 septembrie 2013, sunt lovite de
nulitate. Firea a invocat prevederile Legii societãþilor comerciale,
conform cãreia nici o persoanã sau

instituþie nu poate accepta facturi
de la societãþi care sunt inactive.
Guvernul va sesiza Parchetul în
cazul restituirilor de terenuri din
comuna Nana (judeþul Cãlãraºi),
arãtând cã numeroase astfel de
operaþiuni din anii anteriori prezintã nereguli ºi cã, în septembrie
2013, un teren a fost vândut unei
„persoane fizice” de cãtre o firmã
declaratã inactivã. Concluziile
sunt prezentate în raportul Corpului de control al premierului,
care a efectuat un control la Primãria comunei Nana având ca
obiect verificarea respectãrii prevederilor legale în legãturã cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate
în extravilanul comunei.
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Parcarea subteranã a Craiovei
va fi finalizatã într-un an ºi jumãtate
Dupã o aºteptare de câþiva ani, timp
în care lucrarea a fost scoasã la licitaþie în câteva rânduri, parcarea subteranã a Craiovei a intrat în execuþie. Cele 619 de locuri de parcare,
care vor fi amenajate sub esplanada

Tot perimetrul sub care va
fi amenajatã parcarea este
împrejmuit acum cu gard de
protecþie, iar pietonii nu mai
pot sã circule pe aleile din
preajma TNC, accesul fiind
oprit pe toatã perioada lucrãrilor. Bucãþile de pavaj ºi dalele
de beton au fost scoase deja
de pe aproape toatã suprafaþa
ºantierului ºi urmeazã sã fie
scoase acum ºi din incinta
ºantierului. De asemenea,
statuile care se aflau pe Aleea
Personalitãþilor au fost îndepãrtate de pe soclurile lor
pentru a fi depozitate la
RAADPFL Craiova, unde vor
rãmâne pânã ce lucrarea va fi
gata ºi vor putea fi aºezate din
nou în parc. Acelaºi lucru se

TNC, vor trebui sã fie gata în termen
de un an ºi jumãtate. Pentru cã parcarea este realizatã cu bani europeni,
Primãria Craiova va stabili dacã accesul se va face pe bazã de taxã ºi
care va fi valoarea acesteia.

va întâmpla ºi cu toatã vegetaþia care se gãsea pânã nu
demult în spaþiul verde,
aceasta urmând sã fie îndepãrtatã cu totul pentru a face loc
utilajelor.

Se decoperteazã
ºi se relocheazã
utilitãþile
Lucrãrile de execuþie sunt
realizate de consorþiul de
firme Mitliv-PolystartHaubau, care a câºtigat
licitaþia organizatã de Primãria
Craiova. Prima etapã, conform graficului de lucrãri,
este decopertarea întregii
zone ºi relocarea reþelelor de
utilitãþi aflate acolo. Con-

structorii spun cã aceastã
sãpãturã este, de fapt, cea
mai complicatã parte a
lucrãrii, dar cã ea se va face
cu ajutorul unor maºini
speciale pe care firmele
contractante le deþin. „Avem
patru maºini de tip Kelly pe
care le vom folosi la sãpãturi.
Acestea au rolul de a sãpa la
o adâncime foarte mare dar
fãrã ca sã provoace surparea
malurilor. Cu ajutorul unor
pompe se va
introduce o
substanþã
numitã bentonitã care va
împiedica acest
lucru”, a
explicat Marian
Turluc, managerul de proiect
din partea SC
Mitliv.

„Arieº”. Din acest motiv, se
porneºte din start cu ideea cã
firma are deja experinþã în

Se aplicã
tehnologia
de la
pasajul
subteran
Tehnologia
este asemãnãtoare cu cea
care se foloseºte, de regulã,
la introducerea reþelei de
metrou, iar la noi s-a folosit
recent la amenajarea pasajului
subteran de sub strada

acest sens. Dupã ce vor fi
excavatã incinta parcãrii,
constructorii spun cã se vor
introduce armãturile ºi apoi
se va turna betonul, aceasta
fiind o parte mai uºoarã a
lucrãrii. „Tehnologia este
testatã de noi la pasajul
subteran de sub strada Arieº,
unde am vãzut cu toþii cã a
mers foarte bine, nu a fost
nici un fel de problemã. O sã
ne ia mai mult timp cu
sãpãturile, dar de îndatã ce
vom depãºi aceastã fazã vom
înainta mai repede”, a mai
spus Marian Turluc.

619 locuri
de parcare, dispuse
pe douã paliere
Parcarea va avea douã
intrãri, una dinspre Universitate – cu o înãlþime de 25 de
metri, ºi una dintre Calea
Bucureºti – cu o înãlþime de
15 metri. Ea va fi construitã
pe douã peliere, iar numãrul
total al locurilor de parcare va
fi 619, dintre care 586 pentru
autoturisme ºi 33 de locuri de
parcare a vor fi rezervate ºi
pentru motociclete. De
asemenea, în incinta parcãrii

vor fi instalate ºi prize
electrice pentru 240 de locuri
de parcare. Parcarea va fi
dotatã ºi cu
douã borne de
reîncãrcare a
acumulatoarelor autoturismelor care
folosesc ca
sursã de
alimentare
curentul
electric.
Parcarea
subteranã va fi
iluminatã
printr-un
sistem care îºi
va modifica
gradul de
luminozitate în
funcþie de
intensitatea luminii din
exterior.

Lucrarea se face
cu fonduri
europene
Parcarea subteranã a
Craiovei se construieºte
integral din fonduri europene,
costurile de amenajare
ridicându-se la suma de 48,8
milioane de lei. Pânã sã fie
accesatã aceastã sumã,
autoritãþile au încercat mai
multe variante pentru construcþia acesteia. Prima
soluþie care a fost avansatã a
fost aceea de a fi ridicatã pe
baza unui parteneriat publicprivat, în cadrul cãruia
municipalitatea ar fi venit cu
terenul, iar un investitor
interesat ar fi oferit banii
pentru execuþie, mai apoi
recuperându-i din exploatarea
acesteia. Parcarea se face
însã acum, în totalitate, pe
fonduri europene, ceea ce
constituie un mare avantaj
pentru autoritãþi, în sensul cã
acestea vor putea decide cum
vor exploata locurile de
parcare, cu taxã sau fãrã
taxã.
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Consilierã
de
la
POSDRU
Oltenia,
închisoare
Închisoare cu suspendare pentru agresorul
cu executaredinpentru
poliþistului
Valealuare
Roºiede mitã
Craioveanul de etnie romã care a bãtut
un poliþist în luna octombrie a anului trecut, în timpul unui scandal pe care l-a provocat dupã un chef în cartierul craiovean
Valea Roºie, a fost condamnat la 1 an ºi 4
Sorin Cîrstînã, de 29 de ani,
din Craiova, arestat pe 23 octombrie 2013, a fost trimis în judecatã la începutul lunii noiembrie
2013 pentru ultraj la poliþist ºi
ultraj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice, în urma unui scandal pe care
l-a provocat dupã o petrecere.
Pe 22 octombrie 2013, în jurul orei 16.00, poliþiºtii Secþiei 3
Craiova au fost sesizaþi prin 112,
de mai mulþi locatari, cã în cartierul Valea Roºie, în faþa Complexului Vechi, mai mulþi tineri
tulburã ordinea ºi liniºtea publicã. Era vorba despre o petrecere
a unor persoane de etnie romã,

luni de închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 3 ani ºi 4 luni.
Sentinþa a rãmas definitivã sãptãmâna trecutã, joi, 3 aprilie, la Curtea de Apel Craiova, dupã ce inculpatul ºi-a retras apelul.

care scoseserã mesele în stradã, se îmbãtaserã ºi se apucaserã la scandal. La faþa locului a
fost dirijatã o patrulã de ordine
publicã aflatã în serviciu, însã
poliþiºtii ajunºi la faþa locului au
chemat alþi colegi în ajutor, pentru cã romii au devenit violenþi,
refuzând sã se potoleascã ºi sã
se legitimeze. Dupã ce au folosit sprayul iritant-lacrimogen ca
sã-i calmeze, oamenii legii au
reuºit sã-i încãtuºeze pe Sorin
Cîrstînã, de 29 de ani ºi pe fratele sãu, Marius Cîrstînã, de 20
de ani, ambii fiind duºi la sediul
secþiei pentru cercetãri. Pentru
cã în timp ce oamenii legii în-

cercau sã-l încãtuºeze Sorin Cîrstînã l-a lovit pe unul dintre ei,
s-a pus în miºcare acþiunea penalã faþã de el pentru comiterea
infracþiunilor de ultraj ºi ultraj
contra bunelor moravuri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice,
acesta fiind reþinut pe bazã de
ordonanþã pe timp de 24 ore, iar
a doua zi a fost arestat preventiv. Pe 7 noiembrie 2013 s-a înregistrat la Judecãtoria Craiova dosarul în care Sorin Cîrstînã a fost trimis în judecatã, în
stare de arest preventiv, iar pe
23 ianuarie 2014 judecãtorii au
pronunþat sentinþa, bãrbatul fiind condamnat la 1 an ºi 4 luni

închisoare cu suspendare pe un
termen de încercare de 3 ani ºi 4
luni, în aceeaºi zi fiind eliberat.
Culmea este cã, tot el a fost
cel care a atacat hotãrârea Judecãtoriei Craiova, declarând apel.
Pe 21 februarie s-a înregistrat
dosarul la Curtea de Apel Craiova, iar joi, 3 aprilie, inculpatul a
decis sã-ºi retragã apelul, rãmâ-

nând definitivã hotãrârea pronunþat pe fond, de Judecãtoria Craiova. “Ia act de retragerea apelului. Obligã apelantul la 350 lei
cheltuieli judiciare statului, din
care 300 lei onorariu avocat oficiu. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã din 03.04.2014”,
dupã cum se aratã în încheierea de
ºedinþã a Curþii de Apel Craiova.

Urmãrit internaþional prins ªofer al unui microbuz
pe Aeroportul din Craiova ºcolar bãut la volan
Un craiovean de 40 de ani
a fost oprit la coborârea din
avion, pe Aeroportul din Craiova, întrucât poliþiºtii au stabilit cã este dat în urmãrire
internaþionalã. Craioveanul
a fost condamnat în Italia, iar
autoritãþile din acest stat au
emis mandat pe numele sãu.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poliþiºti din cadrul Punctului de
Frontierã de la Aeroportul Craiova lau depistat, marþi, pe sensul de intrare în þarã, pe Vasile Tomescu (fost
Preda), de 40 de ani, din Craiova, pe
numele cãruia autoritãþile din Italia
au emis mandat european de arestare. Craioveanul, care se întorcea din
Italia, a fost acuzat de sãvârºirea infracþiunilor de constituire a unei organizaþii criminale cu scopul sãvârºirii de infracþiuni de imigrare ilegalã
ºi prostituþie juvenilã, fiind condamnat la pedeapsã de 7 ani închisoare.
Poliþiºtii de la Aeroport l-au oprit, iau anunþat pe reprezentanþii IPJ Dolj,

bãrbatul fiind preluat de o escortã din
cadrul IPJ Dolj – Serviciul de Investigaþii Criminale - Compartimentul Urmãriri. Tomescu a fost prezentat Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova care a emis ordonanþã de reþinere pentru 24 ore

pe numele acestuia, urmând sã fie
prezentat Curþii de Apel Craiova în
vederea confirmãrii mandatului european ºi demarãrii procedurilor de
extrãdare. Pânã la finalizarea procedurilor, acesta va fi „gãzduit” în
arestul IPJ Dolj.

În conformitate cu prevederile Planului de Acþiune al Serviciului Rutier Dolj pentru reducerea riscului rutier în transportul elevilor, ºi în mod special în
aceste zile când elevii au nevoie
de transport pentru cã desfãºoarã diverse activitãþi în afara
unitãþilor de învãþãmânt în cadrul ªcolii altfel, poliþiºtii îi testeazã cu etilotestul pe ºoferii microbuzelor de transport ºcolar.
Culmea este cã marþi, în jurul
orei 08.00, la ªcoala Generalã
Fãrcaº, lucrãtorii
Postului de Poliþie Fãrcaº au testat cu aparatul etilotest conducãtorii celor douã microbuze care urmau
sã plece cu elevi, pe
traseul Fãrcaº-Craiova. În urma testãrii cu
aparatul etilotest a
conducãtorului auto
Gigel Nicolae, de 46
de ani din Craiova, a
rezultat o valoare de

0,41grame/l alcool pur în aerul
expirat, reþinându-se în sarcina acestuia faptul cã a condus
pe ruta Craiova-Fãrcaº un microbuz pentru efectuarea transportului de elevi. ”Celui în cauzã i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, întocmindu-i-se ºi dosar dosar penal pentru conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice”, ne-a declarat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Jandarmeria pe înþelesul tuturor prezentatã elevilor craioveni
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj au
continuat derularea activitãþilor preventiv – educative, în cadrul campaniei de informare „Jandarmeria pe înþelesul tuturor”, în instituþii de învãþãmânt preuniversitar din municipiul
Craiova. Astfel, ieri, jandarmii au fost
prezenþi în rândul elevilor din cadrul
ªcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu” din Craiova, ºi au purtat discuþii
cu aceºtia, punctual, pe linia dezvoltãrii comportamentelor non-violente,
prevenirii delincvenþei juvenile, dar ºi

cunoaºterii legislaþiei la care Jandarmeria Românã are competenþe, misiunile pe care jandarmii le executã, precum ºi implicarea acestei instituþii în
diminuarea faptelor de violenþã în
mediul ºcolar.
Elevii s-au dovedit a fi foarte receptivi la problemele prezentate, activitatea transformându-se într-un dialog permanent cu jandarmii, cele mai
dese întrebãri fãcând referire la comportamentul pe care trebuie sã-l aibã
în cazul în care se aflã într-o situaþie
iminentã de agresiune fizicã sau ame-

ninþãri verbale ori pentru prevenirea
furturilor. Cadrele Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj vor continua
aceste activitãþi pe tot parcursul anului de învãþãmânt 2013 – 2014, intenþionând ca aceste probleme sã fie
supuse atenþiei cât mai multor tineri
atât din mediul urban cât ºi rural. De
asemenea, reprezentanþi ai I.J.J. Dolj
au fost prezenþi în rândul elevilor din
instituþii de învãþãmânt preuniversitar
din Segarcea, Bechet ºi Calafat ºi au
desfãºurat activitãþi similare în cadrul
programului ªcoala altfel.
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O vizită cu o imensă
amplitudine diplomatică
MIRCEA CANŢĂR
Premierul Victor Ponta şi soţia
acestuia, Daciana, s-au aflat zilele
trecute la Ierusalim, beneficiind şi
de ospitalitatea familiei Benjamin
Netanyahu, omologul său israelian.
Despre respectiva vizită, cu imensa ei amplitudine diplomatică, puţin comentată în presa românească, am aflat din postarea pe Facebook a premierului Victor Ponta,
care a ataşat la ştirea propriu-zisă
şi câteva fotografii sugestive. Faptul că despre o vizită a premierului
Victor Ponta, într-o ţară cu care
România are statornice punţi de
legătură, cum este Israelul, aflăm
prin intermediul paginii Facebook
a acestuia, ar putea surprinde. Cu
atât mai mult cu cât în cursul vizi-

tei „semi-private”, ambiguă formularea, informează „J erus alem
Post”, a avut loc şi o întâlnire cu
preş edintele Israelului, Shimon
Peres, abordate fiind deopotrivă şi
teme fierbinţi, precum criza din
Ucraina şi instabilitatea din regiune, dar şi teme legate de starea
economică a României, relaţia specială cu SUA şi, evident, poziţia
bună de membru NAT O şi UE.
Considerând drept „o relaţie unică”, cu România, singura ţară din
fostul bloc comunist care în 1967,
după războiul arabo-israelian, n-a
rupt relaţiile diplomatice cu ţara sa
şi a cărei comunitate evreiască a
rămas activă inclusiv în timpul regimului comunis t, preş edintele

Shimon Peres, altminteri un om de
s tat de anvergură mondială, a
complimentat Buc ureştiul c a nimeni altul. În 1967 şi în perioada
care a urmat, e drept, nu pentru
multă vreme, România chiar s-a
afirmat ca un actor politic internaţional, inegalabil în spaţiul est-european, şi însuşi liderul său de la
Bucureşti, Nicolae Ceauşescu, era
privit ca un erou naţional şi o vedetă politică de anvergură. Mai
mult, România nu a acceptat după
1967 nici să justifice, nici să susţină teroris mul, propovăduit de
sumedenia de grupuri „de eliberare” apărute ulterior. Istoricul americ an Larry Watts, în c artea sa
„Cei dintâi vor fi cei din urmă”,

menţionează, cu argumentele de
rigoare, că după atacul de la Munchen, autorităţile române au interceptat o echipă trimisă de „Septembrie Negru”, a lui Abu Nidal,
pentru a-l ucide pe Golda Meir,
premierul israelian, aflat atunci la
Bucureşti, pentru a pregăti convorbirile directe cu egiptenii. „Puteţi conta pe noi ca parteneri”, ar
fi declarat Victor Ponta, adăugând
că va reveni în Israel, într-o vizită
oficială, însoţit de o delegaţie importantă, pentru acorduri comerciale cu partea israeliană. Vizita
„semi-privată” a premierului Victor Ponta în Israel poate fi considerată mai mult decât inspirată,
într-un context geopolitic departe

de a fi liniştitor. De dorit a lăsat „comunicarea” de rigoare, fiindcă poate
multe ţări din spaţiul UE şi-ar dori
să fie complimentate precum România de preşedintele israelian Shimon Peres, iar veşnic încruntatul
premier, stăpânit de o lucidă şi necomplezentă îngrijorare, Benjamin
Netanyahu, să zâmbească şi, mai
mult, să ofere ospitalitatea familiei
sale, spre a demonstra, între altele,
că este „un cunoscător şi un admirator al României”. Şi a-l convinge
pe Victor Ponta că viaţa de premier
în ţara sa este infinit mai uşoară
decât a lui Benjamin Netanyahu în...
Israel. Sintetizând: bună mutare pe
tabla de şah a diplomaţiei din partea
lui Victor Ponta.

Piaţă de legume şi fructe amenajată
în Dăbuleni, pe fonduri europene
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa,
a inspectat, ieri, şantierul pe care se desfăşoară lucrările de
amenajare a pieţei de legume şi fructe din oraşul Dăbuleni,
investiţie în valoare de peste 350.000 de euro realizată printrun proiect cu fonduri europene, implementat prin Programul
de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013.
Valoare totală este 1.583.231,9 euro, din care 1.432.048,1 euro
reprezintă cheltuieli eligibile. Beneficiarul principal este localitatea Lom din Bulgaria, care primeşte suma de 1.082.048,09
euro, destinată reconstruirii şi modernizării pieţei municipale.

Cu această ocazie, şeful administraţiei judeţene, Ion Prioteasa, a
purtat discuţii cu primarul oraşului Dăbuleni, Nicolae Drăgoi, şi cu
reprezentanţii municipalităţii Lom,
parteneri ai CJ Dolj în cadrul acestui proiect. „Astăzi (miercuri - n.
r.), am inspectat lucrările care se
desfăşoară în vederea amenajării
unei pieţe de legume şi fructe în
oraşul Dăbuleni, investiţie care beneficiază de finanţare nerambursabilă din surse comunitare. Proiectul «Centru logistic pentru dezvoltarea de afaceri transfrontaliere şi
comerţ» este dezvoltat alături de
prietenii noştri de peste Dunăre, din
localitatea Lom, cu sprijinul Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi. Această piaţă ne-a
fost cerută de foarte multe ori de
către gospodarii din oraşul Dăbuleni şi din localităţile învecinate,
care au nevoie de un punct de desfacere a produselor agricole. Ştiţi
cu toţii că, an de an, pe marginea
drumului european se creează o
aglomerare de persoane, cultivatori
care îşi expun produsele pentru a
le vinde. Aşa nu mai puteau funcţiona lucrurile, pentru că, în defi-

nitiv, este pusă în pericol chiar viaţa
oamenilor”, a subliniat Ion Prioteasa.

Investiţie de 350.000 de euro
Şeful adminis traţiei doljene a
mai spus că acest proiect prevede amenajarea unei pieţe pe o suprafaţă de 3,3 hectare, piaţă care
va fi împrejmuită cu un gard, astfel încât comerţul să se desfăşoare
în s iguranţă şi în condiţii civilizate. „De acum înainte, o bună parte dintre c ultivatorii de legume şi
fructe, de lubeniţă şi pepeni în
mod s pecial, vor putea veni în
ac eas tă piaţă imensă, unde vor
beneficia de o s erie întreagă de
facilităţi: vor avea acces la utilităţi, la grupuri sanitare, vor exista
zone special amenajate pentru desfacerea mărfurilor, vor avea la dispoziţie un cântar special, de mare
capacitate. Costurile de construire a pieţei - o inves tiţie importantă în ac eas tă zonă de s ud a
României - se ridic ă la c irc a
350. 000 de euro, o sumă destul
de c ons is tentă, îns ă şi suprafaţa
amenajată es te foarte întins ă. Vom reveni în ac est loc , pes te

Nicolae Drăgoi, primarul localităţii Dăbuleni:
„Locuitorii oraşului privesc
cu multă bucurie faptul că au
început lucrările la piaţa de legume şi fructe, mai ales că se
vorbeşte despre o investiţie pe
care o aşteptau de mulţi ani. În
această toamnă, cultivatorii locali vor putea deja să vină aici,
unde le vom oferi condiţii optime pentru a-şi desface producţia. Va fi creată o piaţă civilizată, cu toate dotările necesare,
astfel ca oamenii să nu mai stea
în praf, pe marginea drumului.
Ne dorim să amenajăm şi copertine, pentru ca producătorii care
îşi expun marfa aici să fie protejaţi de soare şi de ploi”
c inci luni sau poate chiar mai
devreme, pentru a inaugura piaţa de legume şi fructe. Pe viitor,
c red c ă putem s ă ne gândim
chiar la extinderea ei. Eu cred
că este s oluţia c ea mai bună pentru Dăbuleni, zonă care deja a
devenit un brand naţional”, a
prec izat Ion Prioteas a.

MARGA BULUGEAN
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Mâini curate” sau „mâini murdare”?
Ceea ce se întâmplã în ultimele zile unor
paliere ale justiþiei puse pe fapte mari sunt
demersuri juridice ºi poliþieneºti smulse parcã unor celebre pelicule cinematografice
brodate în jurul istoriei unor faimoase
„familii” mafiote. Descinderi, reþineri,
confiscãri de documente, cu echipe de
mascaþi ºi cu nelipsitul tam-tam al unor
media avide de senzaþional oferind, întro cromaticã pusã în slujba servirii gustului unor „stãpâni” – ori al Stãpânului întrupând un centru de comandã disimulat,
dar bãnuit de toatã lumea – contureazã
un spectacol incitant, atractiv în aparenþã, dar preocupant în substanþa sa.
O veritabilã campanie de „curãþenie” intrând în ritualul primãverii ºi al sãrbãtorilor
pascale, în care, sub incidenþa unei sintagme „scãpate” de Ion Iliescu, pe vremea guvernãrii lui Nãstase, obiectivul, cu un termen din literatura de spionaj, pare a-l constitui informa masã a „baronilor” locali.
În general, mã oripileazã mecanismele de
sorginte conspiraþionistã ºi, tocmai de aceea, lejeritatea ºi, într-un fel, patima cu
care sunt însoþite mediatic mai toate de-

mersurile unor organe juridice suscitã o
bunã dozã de artificial ºi de artificios.
Ca în orice demers de naturã juridicã,
riscul intruziunii în sfera antepronunþãrii
când investigaþia încã se deruleazã e ºi nelegitim ºi contraproductiv. Ca sã nu mai vorbim de reguli ale unei deontologii a media
transformate, astãzi, într-o banalã ºi benevolã chestiune de decor. Nu ºtiu cât de vinovaþi, înaintea finalizãrii procedurilor juridice, sunt ori vor fi fiind niºte administratori locali. Ceea ce ºtim în baza unor convingeri clãdite prin ani mai ales de dezinvoltele expuneri publice ale unora dintre
aceºtia este cã, exercitarea Puterii fiind
coruptibilã aproape prin esenþa ei, suspiciunea de încãlcare a legilor intrã în sfera
unui firesc fãrã a mai revendica vreun coeficient de credibilitate clãditã pe dovezi. Pe
de altã parte, tentaþia, pentru cei aflaþi, cum
se spune, în fruntea bucatelor, este la fel
de mare pe cât de tentantã este pofta de
înavuþire rapidã. Ori de chivernisire la îndemânã dificil de ocolit. Chestiune, aº
zice, de rezistenþã care þine ºi de o construcþie moralã, de educaþie, ba chiar ºi

de un simþ al unei elementare decenþe, cu
totul compromise în societatea prezentã,
în care vedetismul e o modã iar Olimpul
mediatic e populat cu întregi herghelii de
mitici ºi de miþe, cu ºi fãrã…baston.
Mie, unul, întreagã aceastã campanie îmi
aminteºte de taifunul justiþiar declanºat, la
începutul anilor ’90, în Italia de cãtre o
mânã de judecãtori care aveau sã facã istorie. Printre ei, controversatul Antonio Di
Pietro, alintat Tonino de cãtre o parte a presei ce l-a înãlþat pe un piedestal ce i-a permis nu numai accederea în Parlament, ci ºi
fondarea unei formaþiuni, din pãcate sfârºitã ºi ea în istorie, anul trecut, prin situarea sub prag la ultimul scrutin electoral.
Operaþiunea avea sã fie cunoscutã sub genericul „Mani pulite”: curate ar fi fost, în
percepþia indusã de justiþiarii înºiºi ºi repede îmbrãþiºatã de media avide de senzaþional, mâinile lor, ale celor care, fãrã instrumentarul de care se bucurã astãzi confraþii
lor de pe mapamond (facilitãþi de monitorizare nesperate în trecut transparente mai
ales dupã afacerea WikiLeaks ºi de denunþurile „trãdãtoare” ale lui Snowden), au

declanºat cea mai rãsunãtoare anchetã
asupra corupþiei la cel mai înalt nivel. Rezultatul a fost atunci o veritabilã ghilotinare a clasei politice italiene în întregul
ei, din moment ce nu doar vreo 12 miniºtri au fost pedepsiþi, ci chiar ºeful lor
suprem, Bettino Craxi, a fost obligat la
un exil unde îºi va da ºi obºtescul sfârºit.
Revenind în ograda proprie, oricât aº încerca poziþionarea neutrã faþã de aceste demersuri justiþiare, e dificil de ignorat sentimentul suspiciunii de acþiuni… la comandã.
Ori la…comenzi, câtã vreme pupitrele Puterii sunt nu doar divizate ºi sub-divizate dar ºi
difuze, disimulate într-o geografie politicã
dominatã de ambiguitate ºi cu lideri cãrora
resentimentul pare a le fi unica raþiune.
Aºa cã nu e deloc uºor a detecta, în multe
dintre precipitatele întâmplãri din ultimele zile,
între „mâinile curate” ºi „mâinile murdare”
ºi, cu atât mai mult, între posesorii acestora.
Unica replicã oarecum satisfãcãtoare rãmâne
tot caragialiana… curat murdar! Cu un „coane Fãnicã” redistribuit în varii ºi intrigante…
partituri, în care locul Cezarului ni se aratã,
deocamdatã, inatacabil.

Postul de manager al Spitalului Judeþean, scos la concurs
Pentru cã din noiembrie
anul trecut Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova
are la conducere un manager

interimar s-a luat hotãrârea ca
la începutul lunii mai a.c. sã fie
organizat concurs pentru ocuparea acestui post.

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

Actualul manager, dr. Bogdan Fãnuþã, ocupã aceastã funcþie cu delegaþie de aproape ºase luni. În luna
noiembrie a anului trecut, postul de
manager al celui mai mare spital din
Oltenia rãmãsese vacant dupã ce mandatul conf. univ. dr. Florin Petrescu a
expirat, iar Ministerul Sãnãtãþii a
respins propunerea Consiliului de Administraþie al unitãþii sanitare de menþinere a acestuia în funcþie. Acum,
potrivit legii, trebuie organizat concurs. Drept urmare, Consiliul de Administraþie al Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova, în conformi-

tate cu art. al Anexei nr. 1, Ord. MS
1.082/2010, a anunþat organizarea
consursului pentru ocuparea funcþiei
de manager, în perioada 6-8 mai a.c.
Probã scrisã ºi interviu de selecþie
pentru candidaþi
Concursul constã în proba scrisã, susþinerea unui proiect de management ºi interviul de selecþie, ambele urmãnd sã aibã loc la sediul unitãþii
sanitare.
Pentru a participa candidaþii trebuie sã îndeplineascã o serie de condiþii. Printre altele, trebuie sã fie absolvenþi de învãþãmânt universitar de

lungã duratã cu diplomã de licenþã sau
echivalentã. În plus, trebuie sã fie absolvenþi ai unor cursuri de perfecþionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul

Sãnãtãþii ºi stabilite prin ordin al ministrului Sãnãtãþii sau sã fie absolvenþi ai unui masterat sau doctorat
în management sanitar, economic
sau administrativ organizat într-o in-

stituþie de învãþãmânt superior acreditatã, potrivit legii. De asemenea, cei
care doresc sã participe la concurs
trebuie sã fie cadru universitar sau
medic primar ºi sã fie absolvent al
unor cursuri de de perfecþionare în
management sau management sanitar agreate de Ministerul Sãnãtãþii ºi
stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãþii. Candidaþii trebuie sã aibã cel
puþin doi ani vechime în posturi prevãzute cu studii universitare de lungã duratã, conform legii ºi sã nu fie
condamnaþi penal sau în curs de urmãrire penalã.
Nu în ultimul rând trebuie sã fie
apþi din punct de vedere medical –
fizic ºi neuropsihic – ºi sã nu aibã
vârsta de pensionare, conform legii.
Taxa de participare este de 800
de lei ºi se achitã la casieria Spitalului Judeþean din Craiova.
RADU ILICEANU

Tratatul de chirurgie pediatricã, lansat la Craiova
Craiova este mâine gazda unui eveniment
ºtiinþific de maximã importanþã pentru lumea medicalã. La Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova va fi lansat, începând cu ora 11.00, Tratatul de chirurgie pediatricã realizat sub coordonarea
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay.
Acesta este cel de-al treilea volum din
cadrul Tratatului de chirurgie, apãrut la Editura Academiei, sub redacþia prof. univ. dr.
Irinel Popescu ºi a prof. univ. dr. Constantin Ciuce. Evenimentul de mâine este organizat de Academia de ªtiinþe Medicale –filiala Craiova ºi de UMF Craiova.
La lansarea de carte vor participa prof.
Irinel Popescu, dar ºi o parte din coautori,
medici ºi profesori provenind din mai multe
centre universitare din þarã. Printre aceºtia prof. Dan Tica, prof. Viorel Tode ºi
prof. Vasile Sârbu, de la Constanþa; conf.
dr. Sebastian Ionescu de la Bucureºti; prof.
Eugen Boia, lect. dr. Cãlin Popoiu ºi asist.

dr. Narcis Þepeneu de la Timiºoara, iar de
la Iaºi va fi prezent conf. dr. Gabriel Aprodu. La lansarea Tratatului de chirurgie pediatricã sunt aºteptaþi membrii Academiei
de ªtiinþe Medicale –filiala Craiova, chirurgi, medici rezidenþi dar ºi studenþi.
Manifestarea va avea loc în clãdirea UMF
Craiova de pe strada Petru Rareº, corpul A1.
„Acest tratat este dublu ca numãr de pagini
faþã de cel din anul 2008, iar Craiova are cele
mai multe capitole. Volumul este conceput de
aºa manierã încât cuprinde ºi unele subiecte
care aparþin unor medici din strãinãtate: Benoit Galifer din Montpellier, Michel Schmitt
de la Nancy sau Yehuda Yona de la Chicago.
În plus, sunt ºi subiecte abordate de-a lungul
timpului de mari personalitãþi ale pediatriei care
nu mai sunt printre noi, aºa cum ar fi prof.
Alexandru Pesamosca”, a precizat prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay, coordonatorul Tratatului de chirurgie pediatricã.
RADU ILICEANU
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O
O investiþie
investiþie de
de 400.000
400.000 de
de euro,
euro,
în
în Parcul
Parcul Industrial
Industrial Craiova
Craiova
O investiþie de 400.000 de euro a fost
ieri inauguratã la Parcul Industrial Craiova în prezenþa reprezentanþilor Consiliului Judeþean Dolj. MediaPHARM este
singura companie care produce în România sertare metalice pentru stocarea medicamentelor în farmacii. Managerul fir-

mei, Dorin Mihai este de pãrere cã întotdeauna o afacere profitabilã în sectorul
farmaceutic impune atât gestionarea optimã a spaþiului cât ºi eficientizarea activitãþii de eliberare de medicamente, pentru a obþine un maxim de utilitate în folosirea spaþiilor de stocare ºi expunere.
þii, de aceea noi îi salutãm ºi ºtim
ce dureros este pentru un manager sã se pregãteascã de ziua de
salariu, când trebuie sã-ºi plãteascã oamenii, când a avut sau nu a
avut comenzi în timpul acelei luni
ºi de aceea aceastã investiþie construitã din greefield, care a costat
500.000 de euro, este de salutat”,
a subliniat ºeful administraþiei judeþene.

770 de locuri
de muncã în Parcul
Industrial

Mobilierul specializat, fabricat de
MediaPHARM utilizând o tehnologie de ultimã orã care respectã toate normele de protecþia mediului,
permite stocarea, în aceeaºi unitate
de volum, a unor cantitaþi de medicamente cu pânã la 70% mai mari
decât în unitãþile de mobilier pentru
farmacii conventional. Prin cele
350 de farmacii amenajate pânã în
prezent, MediaPHARM ºi-a întãrit
poziþia de lider al pieþei naþionale în
amenajãri de farmacii. Cu altã cuvinte, aceastã firmã este singura
exclusiv dedicata pietei de farmacii. „E un eveniment important pentru noi ca ºi firmã, dar în aceeaºi
mãsurã ºi pentru Parcul Industrial.
Cu sprijinul lor am reuºit sã dezvoltãm aceastã investiþie. Sper sã o
folosim cu succes în continuare.
Vã invit sã facem un tur al fabricii
ca sã vedeþi cu ce ne ocupãm. Facem mobilier specializat pentru farmacii, la nivel naþional ºi de puþin
timp ºi în Bulgaria. Suntem de ºase
ani pe piaþa asta, iar dupã cinci ani
am ajuns sã devenim cei mai buni
din România ºi asta pentru cã am
întâlnit aici o echipã extraordinarã.
Pe de o parte, echipa de la Parcul
Industrial care ne-a ajutat foarte
mult cu realizarea investiþiei, iar pe

de altã parte, echipa cu care lucrez
în fiecare zi ºi care s-a dovedit cã a
aderat la principiile noastre de corectitudine, seriozitate ºi putere de
muncã”, a precizat Dorin Mihai,
managerul firmei SC MediaPharm
Advertising SRL

Preºedintele CJ Dolj a mai vorbit despre crearea de noi locuri de
muncã ºi a subliniat faptul cã la
acest Parc Industrial muncesc în
prezent peste 770 de oameni, ceea
ce înseamnã cã în acest fel se asigurã traiul a 770 de familii din judeþul Dolj ºi nu numai. „ªi iatã cã

„Mai multe afaceri
cochete
ºi puternice”
Prezent la eveniment, Marin Nicoli, managerul Parcului Industrial,
a precizat cã investiþia fãcutã de
tânãrul întreprinzãtor este una intelgentã ºi de aceea ar fi de dorit o
multiplicare a ei. „Îi salut pe toþi
colegii de la celelalte firme, îi felicit
pe toþi aceia care au îndrãznit sã
investeascã în Parcul Industrial, îi

Un nou parc, alte
locuri de muncã...

„IMM-urile sunt
albinele societãþii”
Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj a precizat cã
prin prezenþa reprezentanþilor administraþiei judeþene la aceastã inaugurare se doreºte a se da un semnal vizavi de faptul cã întotdeauna
Parcul Industrial din Craiova este
într-adevãr o investiþie de succes.
„Noi am venit aici sã dãm un semnal ºi sã spunem cã Parcul Industrial este o investiþie de succes a
Consiliului Judeþean Dolj ºi cã suntem alãturi de cei care au investit
în acest parc ºi de fiecare datã
când se realizeazã un singur loc de
muncã este de salutat, cu atât mai
mult cu cât aici s-au creat 20 de
locuri de muncã. De fapt ºi în economia româneascã, dar ºi în economia þãrilor Uniunii Europene,
peste 50% din venitul naþional este
adus de firmele cu pânã la 5 angajaþi, acestea sunt albinele societã-

dar ºi în alte zone ºi regiuni din România. Plecând de la acest concept
de bunã practicã, ºi cum Parcul
Industrial este ocupat în totalitate,
ne-am gândit care sunt posibilitãþile de extindere a acestui parc industrial, astfel încât un numãr mare
de firme care vor sã se aºeze aici
sã beneficieze de facilitãþile pe care
le oferã o zonã de parc industrial.
Ceea ce se întâmplã în Parcul Industrial este un lucru cert, este un
lucru împlinit”, a subliniat vicepreºedintele CJ Dolj.

aceste 20 de locuri de muncã se
adaugã la celelalte ºi astfel se fac
peste 770 de locuri de muncã în
acest Parc Industrial. În acest moment, Parcul Industrial aratã foarte
bine, este complet ocupat ºi în acest
moment putem spune cu certitudine cã ºi firma ETI se aºeazã, 30
milioane de euro vor ajunge aici ºi
în plus alte 350 de locuri de muncã
se vor mai face, adicã parcul ºi-a
fãcut programul pe care ºi-l stabilise ºi ne mutãm în acest moment în
celãlalt Parc Industrial. Documentele sunt aduse la zi de cãtre domnul Nicoli, managerul parcului ºi în
curând le vom avea pe toate ºi vom
saluta prima firmã care se va aºeza
aici. Pânã atunci ne pregãtim de alte
fonduri europene. Aºa cum am
adus aici peste 7 milioane de euro,
numai pentru infrastructurã, aºa
vom aduce ºi în celãlalt parc, dar
acolo mai mult ºi cu investiþii de
substanþã. Aºa cã vã felicit ºi vã urez
sã mai faceþi ºi alt business ºi sã
spuneþi ºi la alþi colegi, cã e bine sã
se investeascã la olteni”, a mai spus
Ion Prioteasa.

mulþumesc lui Dorin cã a fãcut un
lucru extraordinar de inteligent,
aceastã capacitate de producþie, pe
care ne-o dorim multiplicatã ºi sper
cã vom putea sã inaugurãm cât mai
multe astfel de afaceri moderne,
cochete ºi puternice. Sper cã veþi
gãsi o tehnologie bunã, iar farmaciile din România ºi de ce nu, din
Uniunea Europeanã sã beneficieze
de produse marca „Parc Industrial”
ºi bineînþeles, „Mediapharm”, a
completat Marin Nicoli.

10 ani de activitate
la Parcul Industrial
A fost marcat ºi anul 2014, Cristinel Iovan, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj a subliniat
faptul cã anul acesta se împlinesc
10 ani de la înfiinþarea Parcului Industrial Craiova, 10 ani de când
acest concept a fost implement în
judeþul Dolj, prin intermediul Consiliului Judeþean. „S-a dovedit de-a
lungul timpul cã acesta este unul
dintre conceptele economice care
au putut duce la dezvoltarea unei
anumite zone, nu numai aici în Dolj,

Reprezentantul administraþiei judeþene a mai spus cu aceeaºi ocazi,
cã în prezent se gândeºte ºi pentru
extinderea parcului, se fac demersuri susþinute în acest sen, fiind
vorba de alte 24 de hectare de teren care vor fi puse la dispoziþia investitorilor. „Acum ne gândim la
ceea ce reprezintã viitorul, tocmai
de aceea vreau sã vã spun cã noul
Parc Industrial High Tech deja se
aflã într-o fazã avansatã de implementare, de a obþine titlul de parc
industrial. Sãptãmâna trecutã noua
societate comercialã High Tech
Parc a fost înregistratã la Registrul
Comerþului ºi dacã acum vorbim de
10 hectare de teren care au fost
puse la dispoziþia investitorilor ºi
care au creat aproape 800 de locuri
de muncã, aº vrea sã multiplicãm
ºi sã ne gândim ce se poate face cu
24 de hectare pe care noi le-am pus
la dispoziþia investitorilor ºi care sunt
destinate dezvoltãrii afacerilor în
judeþul Dolj. Sperãm cã în viitor sã
aducem investitori câþi mai mulþi ºi
de o anvergurã cât mai mare. Prin
asemenea tipuri de investiþii vom
putea crea cât mai multe locuri de
muncã. Ieri ( n.r marþi) am avut
posibilitatea sã vãd aceastã firmã,
400.000 de euro investiþi, 20 de noi
locuri de muncã create, aºadar, nu
am ezitat sã venim sã felicitãm investitorul ºi poate peste timp o sã
citim în presa financiarã de speciaitate faptul cã la Craiova, a apãrut
un nou brand economic, o firmã
care se aflã pe podiumul producþiei, în domeniul pe care dânºii ºi lau ales sã-l dezvolte. Felicitãri !”, a
conchis Cristinel Iovan, vicepreºedintele CJ Dolj.
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“ªcoala
“ªcoala Altfel”,
Altfel”, la
la Centrul
Centrul social
social
pentru
pentru copii
copii “Best
“Best Life”
Life”
Copiii Centrului social multifuncþional „Best Life” pentru copiii
dezavantajaþi social, al Arhiepiscopiei Craiovei, au primit marþi, 8
Activitatea, parte a programului
sãptãmânii “ªcoala Altfel”, a început
cu prezentarea serviciilor sociale ºi
educaþionale ale aºezãmântului ºi a
continuat cu un program special în
care beneficiarii Centrului au recitat
poezii ºi au lecturat legende specifice acestei perioade. “Sunem fericiþi
cã am avut prilejul de a cunoaºte
aceºti copii frumoºi ºi de a împãrtãºi
experienþa unei activitãþi de folos
tuturor copiilor implicaþi. Este pentru prima datã când ne aflãm aici ºi
sperãm sã mai avem ocazii de a ne
întâlni ºi a desfãºura proiecte importante împreunã”, a declarat prof. Li-

aprilie, vizita elevilor din cadrul
Liceului de Artã „Marin Sorescu”,
însoþiþi de prof. Bunget Marilena
ºi Miloº Livia.

via Miloº, de la Liceul de Artã “Marin Sorescu”. Împãrþiþi pe grupe de
lucru, copilaºii au confecþionat felicitãri de Paºti dintre cele mai variate.
“Am lucrat o felicitare cu un model
aparte, pe care o voi dãrui celor
dragi”, a mãrturisit Gabriela, elevã a
Liceului de Artã. Specialiºtii Centrului social al Arhiepiscopiei Craiovei
spun cã astfel de acþiuni dezvoltã abilitãþile de lucru în echipã ale copiilor,
cele de comunicare, contribuind astfel la îmbunãtãþirea abilitãþilor de viaþã independentã. “ªtiind faptul cã
gândurile ºi emoþiile fundamentale ce
vin din interior capãtã expresie mai

degrabã în imagini decât în cuvinte,
în activitatea de ieri ne-am propus sã
lucrãm felicitãri ºi obiecte decorative de Paºti, ceea ce a însemnat exprimare liberã, spontanã, autenticã ºi
creativitate. Cu fiecare experienþã de
acest fel, copiii învaþã sã devinã ei
înºiºi ºi încrezãtori în forþele proprii,
sã se simtã ºi sã se exprime liber, sã
comunice ºi sã relaþioneze, deoarece
procesul creativ îi ajutã în dezvoltarea abilitãþilor personale ºi interpersonale”, a declarat Adelina Dima, psiholog în cadrul Centrului social pentru copii “Best Life”.
ALINA DRÃGHICI

Idei mari de la cei mici,
pentru ,,ªcoala lui Andrei”
Cadrele didactice ºi elevii din ciclurile de învãþãmânt primar ºi gimnazial din judeþul
nostru se pot înscrie, pânã pe 14 aprilie, cu proiecte antreprenoriale, la cea de a ºasea
ediþie a competiþiei „ªcoala lui Andrei”.

Valoarea premiilor din acest an
oferite de Petrom se ridicã la peste
100 mii de euro, 400 de elevi semifinaliºti vor merge în Tabãra de educaþie antreprenorialã „Þara lui Andrei”
ºi zece proiecte ce vor fi desemnate
câºtigãtoare vor fi finanþate pentru
implementare. Lista ºcolilor eligibile
poate fi accesatã pe www.taraluiandrei.ro, secþiunea „ªcoala lui Andrei”.
“Ideile mari vin de la cei mici” – acesta este conceptul în jurul cãruia este
construitã ediþia din acest an, dupã
ce anul trecut elevii din ºcolile situate

în comunitãþile în care Petrom are activitãþi au arãtat cã se poate sã aduci
ceva în plus comunitãþii, chiar dacã
eºti mic. Anul acesta, perioada de înscriere a proiectelor este între 24 martie ºi 14 mai. Depunerea proiectelor
se poate face pe www.taraluiandrei.ro, secþiunea ªcoala lui Andrei. Elevii
ºi cadrele didactice se pot înscrie întro singurã echipã, iar înscrierea este
fãcutã de cãtre unul dintre cadrele didactice. “ªcoala lui Andrei ne-a arãtat cã, oricât de mic ai fi, se poate sã
ai idei mari. Anul trecut a fost o pre-

mierã în istoria programului nostru,
prin accentul pus pe educaþia antreprenorialã, iar rezultatele au fost pe
mãsurã : ideile celor mici s-au transformat în proiecte sustenabile în comunitãþile Petrom ”, spune Mona
Nicolici, Manager Sustenabilitate
Petrom.

Cursuri în domeniul
antreprenorial pentru profesori
Echipele semifinalistevor participa la Tabãra din Þara lui Andrei în
perioada iulie-august, în limita a 400
de locuri. Cadrele didactice coordonatoare vor participa la cursuri în
domeniul antreprenorial, acreditate
de catre Autoritatea Naþionalã pentru Calificiari ºi vor primi consultanþã pentru dezvoltarea proiectului.

Elevii participanþi vor beneficia de
ateliere non-formale de educaþie antreprenorialã. Evaluarea va fi fãcutã
de un catre un juriu de specialitate.
Cele 10 echipe câºtigãtoare vor fi
anunþate pe site-ul www.taraluiandrei.ro, secþiunea ªcoala lui Andrei,
în luna septembrie ºi vor primi câte o
finanþare de 5.000 de euro pentru implementarea proiectelor, laptopuri
pentru cadrele didactice coordonatoare. În plus, primele 20 de echipe

(câte zece pentru fiecare ciclu de învãþãmânt) vor primi kit-uri multimedia pentru ºcoalã (videoproiector,
laptop, ecran de proiecþie). Toate
echipele care au înscris proiecte eligibile vor fi premiate cu kit-uri educaþionale pentru ºcoalã, iar cadrele
didatice vor beneficia de diplome recunoscute de cãtre organizator ºi
Ministerul Educaþiei Naþionale.
ALINA DRÃGHICI

„Þara lui Andrei“ susþine proiecte inspirând comunitãþile din România
sã intre în acþiune ºi sã-ºi schimbe viaþa în domenii-cheie: crearea de
locuri de muncã, acces la educaþie non-formalã ºi cultivarea spiritului
civic. Este o mare comunitate orientatã cãtre soluþii, o comunitate a celor care nu se dau înapoi de la a lupta pentru a-ºi transforma iniþiativele în
realitate, iar valorile sugerate sunt spiritul civic, spiritul de întreprinzãtor,
educaþia (non-formalã) ºi inovaþia.

Conferinþã despre pregãtirea tinerilor
Elevii craioveni, implicaþi în proiectul
pentru Sfintele Paºti
„Cunoaºte ºi protejeazã patrimoniul cultural naþional”
În cadrul Programului ºcolar
„ªcoala Altfel - Sã ºtii mai multe, sã fii
mai bun!”, Inspectoratul de Poliþie al
Judeþului Dolj în parteneriat cu
FUNDAÞIA COLLEGIUM XXI desfãºoarã Proiectul „Cunoaºte ºi protejeazã patrimoniul cultural naþional” în
cadrul a trei unitãþi de învãtãmânt din
Craiova - ªcoala Gimnazialã „Nicolae
Romanescu”, Colegiul Naþional
„ªtefan Velovan” ºi Liceul de Artã
„Marin Sorescu”.

Activitãþile se adreseazã elevilor din
clasele gimnaziale ºi au drept obiectiv informarea cu privire la tezaurul cultural naþional în
sensul cunoaºterii, protejarea valorilor acestuia ºi importanþa cooperãrii dintre membrii societãþii civile ºi autoritãþi în vederea diminuãrii
fenomenului infracþional în acest domeniu. Deasemenea, poliþiºtii de la Compartimentul de Prevenire ºi Analizã a Criminalitãþii ºi cei din ca-

drul Serviciului de Investigaþii Criminale
vor prezenta cazuri concrete instrumentate de Poliþia Românã în domeniul combaterii
faptelor care aduc atingere patrimoniului cultural naþional, precum ºi prezentarea de bunuri
care fac parte din tezaurul cultural naþional.
Întâlnirile dintre ofiþerii de poliþie ºi elevi au
început marþi, 8 aprilie a.c., ºi se încheie astãzi.
De asemenea, cea de-a doua etapã a proiectului
se desfãºoarã vineri la sediul Muzeului Olteniei.
ALINA DRÃGHICI

Sãptãmâna aceasta continuã seria întâlnirilor duhovniceºti organizate în perioada Postului Sfintelor Paºti de Asociaþia Studenþilor Creºtini Ortodocºi Români (ASCOR) din Craiova.
Astfel, marþi, 8 aprilie, invitat a fost
pãrintele conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, de

la Facultatea de Teologie a Universitãþii din Craiova, care a conferenþiat pe
tema „Maica Domnului – chip
desãvârºit al mamelor creºtine”. Ieri,
pãrintele lector univ. dr. Adrian Ivan,
profesor de Cateheticã ºi Omileticã la
aceeaºi facultate, a vorbit despre
„Unicitatea modelului pentru tinerii
de astãzi ºi trãirea lui în diversitate”.
La ultima întâlnire duhovniceascã,
de astãzi, 10 aprilie, va fi prezent în
mijlocul tinerilor Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei
ºi mitropolitul Olteniei, care va susþine
o prelegere pe tema „Pregãtirea
tânãrului pentru Sfintele Paºti, într-o
societate secularizatã”. Dupã cum a
precizat Mihai Bogdan, preºedintele
ASCOR Craiova, evenimentul are loc la ora
18.00 ºi va fi gãzduit de Centrul de restaurare, conservare patrimoniu ºi vizualizare al
Arhiepiscopiei Craiovei (strada „Brestei”
nr. 24). Intrarea este liberã.
MAGDA BRATU
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Tradiţia încondeierii ouălor, reînviată
prin demonstraţii la Casa Băniei
Obicei străvechi în tradiţia românească, dar din
ce în ce mai rar întâlnit astăzi, încondeierea ouălor reprezintă pentru nu puţini copii şi tineri –
îndeosebi pentru cei care nu (mai) au bunici la
ţară – o practică spectaculoasă. Deopotrivă atraşi
de această artă sunt şi adulţii, diversele forme şi
culori ce „îmbracă” suprafaţa oului amintindu-le
multora de vremea copilăriei petrecute într-un
spaţiu în care respectarea obiceiurilor era sfântă… Tocmai pentru a readuce în actualitate această tradiţie, Casa Băniei organizează, pentru al

O artă care mai supravieţuieşte
doar în câteva centre în ţară
Aproximativ 15 meş teri încondeietori din Ciocăneşti, judeţul Suceava, din Braşov şi Olt (localităţile Călui şi Balş), cu toţii purtând
frumoas e c os tume
populare, şi-au etalat,
ieri, măiestria în faţa
privitorilor. Ba chiar
i-au invitat pe aceştia
să mânuiasc ă, după
propr ia pric e pere,
condeiul, explic ândule c omplicatul procedeu prin care ouăle
sunt golite de conţinut, apoi „desenate”
cu c eară – o mulţime
de forme şi simboluri
născ ându-s e pe s uprafaţa lor, şi, în fine,
îmbrăcate în c ulori
vii, contrastante.
«Este spectaculos pentru craioveni ac es t meş teşug, care începe s ă fie pe c ale de dispariţie.
Pentru mulţi c are vin aici e,
prac tic, o noutate. Deoarec e nu
în toate loc alităţile din România
se mai prac tică, s upravieţuiesc
doar c âteva c entre, c um este
Călui în Oltenia s au localitatea
Cioc ăneş ti în judeţul Suceava.
Sunt mulţi vizitatori c are nu au
cunoştinţe foarte multe despre
încondeiat, în afara celor văzute la televizor. De aceea am considerat c ă ar fi bine s ă populari-

zăm orice meş teş ug c are nu se
mai practică aşa mult în România. E bine s ă nu ajungem în s ituaţia în care, după câţiva ani, să
le vedem doar în interiorul muzeului…», spune Florin Ridiche,
managerul Muzeului Olteniei.

„Încondeietorii invitaţi
n-au transformat meşteşugul
în comerţ”
Şi Cornel Bălosu, şeful Secţiei
de Etnografie a instituţiei – cunoscută craiovenilor mai cu seamă
sub denumirea Casa Băniei – este
de părere c ă arta şi tradiţia încondeierii ouălor sunt fascinante pentru c raioveni. „Cei c are se bucură în primul rând s unt copiii. Pentru adulţi e un meş teş ug c u
nos talgie. Îmi amintes c , c ând
eram c opil şi o vedeam pe mama

că înc ondeiază ouăle, că mă duceam ş i eu la vatră ş i… le mâzgăleam, evident!”, a povestit
ac esta. Cornel Bălos u a subliniat
că cei 15 meşteri sunt încondeietori care respectă motivele originale: „Am văzut la ei, zeci, poate sute de s imboluri – avimo rfe,
zoomorfe, geometrice, unele combinate, foarte complexe. N-au trec ut
la c omercializare,
adică n-au trans format meşteşugul
în comerţ”.
Şeful Cas ei Băniei s pune c ă tradiţia s e mai păs trează astăzi şi în
localităţi din judeţul Dolj, deşi foarte puţine. „La noi
s e încondeiază ş i
cu condeiul, şi c u beţigaşul, dar
şi prin folosirea unor vegetale
aplic ate direct pe c oaja oului.
Până la urmă important e c ă simbolul rezis tă, că el rămâne în memoria noastră afectivă. Deşi s igur că apar şi kitschuri…”, a adăugat acesta.

ră programul educaţional „Şcoala altfel”, aceş tia au luat „c u
asalt” toate cele trei s ec ţii ale
Muzeului Olteniei – de Etnografie, de Ştiinţele Naturii şi de Istorie-Arheologie.
«Anul acesta este şi o întâmplare fericită – Săptămâna Floriilor, în
care se practică acest meşteşug al
încondeierii ouălor, se suprapune
cu programul „Şcoala altfel”, iar
afluxul de vizitatori, în special copii, este foarte mare. Un bun prilej
pentru elevii din Craiova şi din judeţul Dolj de a vedea acest meşteşug, de a lua parte la demonstraţii
şi de a învăţa practic să încondeieze», a mai spus managerul Florin Ridiche, precizând că elevii, dar
nu numai, sunt aşteptaţi şi astăzi la
Casa Băniei. Speranţa organizatorilor şi a meşterilor este doar să
aibă parte de vreme frumoasă…

Cornel Bălosu, şeful Secţiei
de Etnografie a Muzeului Olteniei: «E o demonstraţie la care
participă centre importante din
ţară. Sigur, nu sunt foarte multe,
pentru că este greu de organizat un
asemenea Târg. Avem însă meşteri
din Bucovina – de la Ciocăneşti,
un centru excepţional, o comună
care şi ea organizează, la rândul
ei, un astfel de Târg. O surpriză
pentru noi sunt două fete din Braşov, care încondeiază cu o estetică
şi o acurateţe aparte. Apoi cei de
la Călui, foarte cunoscuţi altminteri, care au preluat meşteşugul de
la Tudor Diaconeasa, trecut în lumea drepţilor în urmă cu câţiva
ani, şi care respectă tradiţia aproape întrutotul. O surpriză deosebită pentru mine este doamna Daniela Voicu din Balş, care este
foarte talentată».

Muzeul Olteniei,
o „Şcoală altfel” pentru elevi
Cei care s-au bucurat c el mai
mult de demonstraţiile meşterilor au fos t c opiii. De altfel, aflaţi
în perioada în c are s e des făşoa-

Profesorul Bruce A. Little
conferenţiază la Biblioteca „Aman”
Reputatul profesor Bruce A.
Little, din S.U.A., se va afla
mâine, 11 aprilie, la Craiova,
unde va susţine prelegerea intitulată „Ideea de progres şi ordinea socială”. Evenimentul
va avea loc, cu începere de la
ora 12.00, în Sala „Acad. Dinu
C. Giurescu” a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman”, fiind organizat în parteneriat cu Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Dolj şi Centrul de Studii ale Relaţiilor Internaţionale Craiova.
«Profesorul Bruce A. Little
este recunoscut pentru preocupările în domeniile filosofiei, istoriei şi teologiei, concretizate
în numeroase cărţi şi articole care s-au bucurat de receptivitate în mediul academic de peste
ocean. Domnia sa a onorat cu prezenţa de mai
multe ori comunitatea universitară din Cetatea

doilea an consecutiv, Festivalul Încondeierii Ouălor, ce reuneşte meşteri din centre reprezentative din Bucovina, Transilvania şi Oltenia. Demonstraţiile de măiestrie ale acestora, ca şi oferirea
spre vânzare a micilor minuni artistice au însemnat, ieri, o bucurie în plus pentru craioveni, pe
lângă vremea însorită a lui Prier. Atraşi în număr mare au fost şi elevii, implicaţi, zilele acestea, în programul educaţional „Şcoala altfel”. Îi
mai găsiţi pe meşterii încondeietori la Casa Băniei şi astăzi, între orele 9.00-12.00 şi 14.00-16.30.

Băniei, bucurându-se de aprecierea şi preţuirea studenţilor,
profesorilor, dar şi a publicului larg interesat de teme de
actualitate ale societăţii de astăzi», au precizat reprezentanţii
Bibliotecii Judeţene.
Năs c ut la 30 apr ilie
1945, Bruc e A. Little este
profesor de filos ofie şi director al Francis A. Sc aeffer Collection, Wake Forest,
North Carolina, U. S. A.
Doctor în teologie şi în filosofia religiei, acesta a susţinut prelegeri în numeroase centre universitare din Europa. Preocupările pentru chestiuni ce privesc înţelegerea mecanismelor
proprii societăţii actuale şi abordările teologice pline de sens i-au adus renumele unui
bun specialist al societăţii în care trăim.

„La Calul bălan”: o poveste romantică
în galop muzical, pe scena Operei
În aşteptarea Silviei, Prinţesa Ceardaşului – marea premieră a stagiunii –, Opera
Română Craiova vă invită astăzi, ora 19.00,
„La Calul bălan”, vestitul han de pe malul
lacului austriac St. Wolfgang. Acolo, atmosfera este mereu veselă, iar oaspeţii, mulţumiţi. Revine aşadar, pe scena craioveană, una
dintre cele mai spumoase operete, un titlu
aflat în repertoriul marilor teatre de gen din
lume. Spectacolul a fost montat în urmă cu

zece ani, în regia artistică a lui Migry Avram
Nicolau. Costumele şi decorurile sunt realizate de Rodica Garştea (Braşov), iar coregrafia, de regretatul Ioan Kelemen.
Reprezentaţia de as tă-seară readuc e în
scenă Orchestra, Corul şi Ansamblul de Balet ale Operei Române Craiova, sub conducerea muzicală a maestrului Alexandru Iosub. În rolul frumoasei hangiţe Josepha Vogelhuber va debuta Flore ntina Soare. Din
distribuţie mai fac parte Gabriel Marciu (Leopold Brandmeyer), Dan Cornes cu (Wilhelm Giesecke), Diana Ţugui (Ottilia Giesecke), Cosmin Vasiles cu (Av. dr. Siedler), Laurenţiu Nicu
(Sigismund Sülzheimer), Teodor Ispas (P rof. dr. Hinzelmann), Anc a
Ţec u (Klarchen Hinzelmann), Ioan
Cherata (Pădurarul), Edith Mag (Ghidul), Nicolae Popa (Piccolo), Andreea Gheorghe (Mireasa), Cos tinel
Stanc u (Mirele) şi Dragoş Teodorescu (Viţica romantică).
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Ucraina a încetat sã mai
pompeze gaze din Rusia
Ucraina, care încearcã sã
negocieze cu concernul rus
Gazprom o revenire a preþului la
gaze la nivelul de 285 de dolari
pe mia de metri cubi, a încetat
ieri sã mai pompeze gaze ruseºti
în depozitele sale subterane,
informeazã agenþia de presã
ucraineanã Unian, citând o
declaraþie a ministrului Energiei
ºi industriei cãrbunelui, Iuri
Prodan. „Nu mai pompãm gaze
la ora actualã. Încã mai avem
timp sã facem aceastã operaþiune”, a afirmat Prodan, înainte
de începerea ºedinþei de guvern.
Ucraina nu este de acord cu
preþul de 485 de dolari pe mia de
metri cubi, stabilit la 1 aprilie de
cãtre Gazprom. Autoritãþile
ucrainene sperã încã sã negocieze cu Moscova revenirea la
vechiul preþ. Partea ucraineanã
datoreazã Gazpromului pentru
importurile din luna martie mai
mult de 550 de milioane de
dolari. Ministrul ucrainean al
Energiei a avertizat Moscova cã
þara sa va începe sã-ºi ramburseze datoria abia dupã ce se
ajunge la un acord cu privire la
costul gazelor naturale importate
din Rusia.

Italia a salvat 4.000 de imigranþi,
în ultimele 48 de ore,
în Marea Mediteranã
Aproximativ 4.000 de imigranþi au fost salvaþi în ultimele
48 de ore de Italia în Marea
Mediteranã, iar numãrul a
depãºit 15.000 de persoane de la
începutul anului, a afirmat, ieri,
ministrul italian de Interne,
Angelino Alfano. „Debarcãrile
nu se opresc, iar urgenþa este din
ce în ce mai mare: douã nave se
pregãtesc sã salveze douã
vapoare având la bord 300 ºi,
respectiv, 361 de persoane. De
asemenea, se pare cã existã cel
puþin un cadavru la bordul unuia
dintre cele douã vapoare”, a
precizat ministrul la postul public
de radio Rai Uno. „Italia se aflã
sub o presiune migratorie foarte
puternicã venind din Libia”, a
adãugat Alfano. Potrivit oficialului italian, „între 300 ºi
600.000 de imigranþi” ar urma
sã se îmbarce din Libia pentru a
ajunge în Europa. „Estimarea a
fost confirmatã de comisarul
european pentru Afaceri Interne,
Cecilia Malmstrom”, a asigurat
ministrul de Interne. Europa
„trebuie sã se ocupe de aceastã
situaþie. Bruxellesul nu poate
spune cã, prin alocarea celor 80
de milioane de euro pentru
FRONTEX (Agenþia de supraveghere a frontierelor europene) a
rezolvat problema”, a apreciat
oficialul italian. Guvernul
italian a lansat în toamna anului
trecut operaþiunea Mare Nostrum, pentru a consolida dispozitivul militar ºi umanitar din
regiune dupã douã naufragii
soldate cu circa 400 de morþi, în
decurs de o sãptãmânã, în luna
octombrie, în apropierea de
insula Lampedusa ºi Malta.
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Ucraina: Ministerul de Interne promite
sã rezolve în 48 de ore criza din estul þãrii
Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, citat de Reuters, a declarat cã situaþia din estul Ucrainei, unde
militanþi proruºi ocupã clãdiri ale statului în cel puþin douã mari oraºe, va fi
rezolvatã în 48 de ore ºi se va recurge
la forþã dacã negocierile eºueazã. „Cred
cã aceastã crizã îºi va gãsi rezolvarea
în urmãtoarele 48 de ore. În orice moment putem sã trecem la realizarea a
ceea ce ne-am propus. Existã douã
variante de posibile evoluþii — procesul politic de negocieri sau intervenþia
în forþã”, a declarat Avakov presei înainte de ºedinþa cabinetului de miniºtri.
„Celor care doresc un dialog, le propunem discuþii ºi o soluþie politicã. Minoritatea care doreºte un conflict va
obþine un rãspuns puternic din partea
autoritãþilor ucrainene”, a mai spus ministrul de Interne, adãugând cã „operaþiunea antiteroristã” continuã în regiunile Harkov, Doneþk ºi Lugansk, din
estul þãrii. Dupã cum relateazã agenþia de presã
ucraineanã Unian, în noaptea de 8 spre 9 aprilie,
separatiºtii care ocupã sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Lugansk au ameninþat
sã rãspundã prin forþã dacã se va încerca un asalt
al clãdirii din partea trupelor speciale. Potrivit altor media de la Kiev, separatiºtii ar putea organiza
un „coridor” prin frontiera de stat a Ucrainei pentru trecerea coloanelor de tehnicã ºi echipamente
militare din Rusia. „Separatiºtii” care „iau armele
în mâini ºi ocupã clãdiri oficiale vor fi trataþi ca
teroriºti ºi criminali”, a declarat, marþi, preºedintele ucrainean interimar, Aleksandr Turcinov, în
contextul în care Ucraina se confruntã în ultimele
zile cu o ameninþare de secesiune în estul þãrii ºi
acuzã Rusia de orchestrarea evenimentelor. Cancelarul german Angela Merkel a apreciat, ieri, cã
Rusia nu întreprinde mãsurile necesare pentru a

detensiona situaþia de crizã din Ucraina, relateazã
agenþiile Reuters ºi EFE. „Din pãcate, în multe
privinþe nu ne este clar cã Rusia ar contribui la o
detensionare a situaþiei. Drept urmare, noi vom
continua sã facem ceea ce am fãcut ºi pânã acum:
pe de o parte vom continua dialogul, pe de alta
vom sublinia cã, în opinia noastrã, Ucraina are
dreptul sã îºi aleagã calea de dezvoltare. Noi cerem ca Ucraina sã îºi poatã decide singurã viitorul”, a declarat Merkel într-un discurs susþinut în
faþa parlamentului de la Berlin. Pe de altã parte,
UE a pregãtit o listã extinsã ce cuprinde 107 cetãþeni ruºi cãrora intenþioneazã sã le aplice sancþiuni
financiare ºi interdicþii de acordare a vizelor în
eventualitatea agravãrii situaþiei din Ucraina, relateazã agenþia EFE citând ediþia de ieri a cotidianului rus „Kommersant”, care susþine cã a avut acces la aceastã listã. Conform acestui ziar, pe noua

listã se regãsesc aproape toþi oficialii ruºi
de rang înalt ºi, conform unor surse
bine informate citate de „Kommersant”,
respectivele sancþiuni personale vor fi
introduse înainte ca UE sã treacã la urmãtoarea serie de sancþiuni, care, spre
deosebire de primele douã, ar urma sã
aibã caracter economic. Printre cei de
pe listã se regãsesc toþi membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, cu excepþia preºedintelui Vladimir Putin, premierului Dmitri Medvedev ºi ministrului de
externe Serghei Lavrov. Comisia Europeanã va crea un „grup de sprijin”
pentru Ucraina, cu scopul de a coordona eforturile financiare ale statelor
membre, donatorilor externi ºi ale FMI,
au informat surse europene, citate de
AFP. Grupul, a cãrui înfiinþare a fost
anunþatã oficial ieri, va fi coordonat
de comisarul european pentru Extindere ºi politica de vecinãtate, Stefan
Füle. El trebuie „sã identifice ºi sã coordoneze, împreunã cu autoritãþile ucrainene, ajutorul de care au nevoie pentru a stabiliza economia ºi situaþia politicã, precum ºi a ajuta în procesul de reformã”, au precizat sursele citate. Comisia Europeanã a prezentat în luna martie un plan
de ajutor masiv în favoarea Ucrainei, de cel puþin
11 miliarde de euro, sub formã de împrumuturi,
donaþii ºi avantaje comerciale. De asemenea, ea a
oferit Kievului reduceri importante la taxele vamale, cu o valoare totalã de peste 500 de milioane
de euro, pe un an. La rândul sãu, FMI a anunþat
un ajutor cuprins între 14 ºi 18 miliarde de dolari,
a cãrui platã va depinde însã de adoptarea unor
mãsuri, printre care majorarea preþului la gaze
naturale ºi îngheþarea salariilor din sistemul bugetar. Lucrãrile grupului de sprijin ar putea fi extinse
la Georgia ºi Moldova, þãri care urmeazã sã semneze în viitorul apropiat un acord de asociere cu UE.

Deputaþii spanioli au respins proiectul de referendum
privind autodeterminarea Cataloniei
Deputaþii spanioli au respins
masiv, marþi, proiectul de referendum privind autodeterminarea Cataloniei, pe care Guvernul regional vrea sã-l organizeze pe 9 noiembrie, cu o susþinere puternicã
din partea populaþiei. În urma unor
dezbateri, care au durat aproape
ºapte ore, deputaþii au respins cu
299 de voturi „împotrivã”, 47 de
voturi „pentru” ºi o abþinere cererea Parlamentului regional al Cataloniei privind organizarea acestui referendum. Preºedintele Cataloniei, Artur Mas, a declarat cã
instituþiile regionale vor cãuta un

alt „cadru legal” în scopul organizãrii unui referendum pe 9 noiembrie. „Ei (deputaþii spanioli)
puteau spune «da», dar nu au vrut.
Regret acest fapt, cred cã ei se
înºealã ºi timpul le va arãta cã am
dreptate”, a precizat Mas. „În
fine, voinþa poporului din Catalonia nu poate fi împiedicatã de un
vot al deputaþilor. Voinþa poporului este fermã, majoritarã, civicã
ºi paºnicã, ea va fi exprimatã în
continuare”, a subliniat el. Cu o
populaþie de 7,5 milioane de locuitori, Catalonia, regiune din
nord-estul Spaniei cu o puternicã

identitate culturalã ºi lingvisticã, se confruntã în ultimii ani cu o creºtere a naþionalismului, pe fondul
crizei economice ºi tensiunilor politice. Regiunea,
care a fost unul dintre motoarele economice ale Spaniei, iar ulterior a devenit
una dintre cele mai îndatorate din þarã, criticã Guvernul central, în special
pentru redistribuirea incorectã a veniturilor ºi cere,
de asemenea, o mai mare
autonomie fiscalã.

Londra extinde, din iulie, restricþiile impuse imigranþilor UE la ajutoarele pentru copii
Reglementãrile care limiteazã acordarea de
ajutoare sociale imigranþilor din state UE aflaþi
în cãutarea unui loc de muncã în Marea Britanie vor fi extinse, începând din iulie, asupra alocaþiilor pentru copii, a anunþat Guvernul britanic, relateazã BBC News online. Imigranþii UE
aflaþi în cãutarea unui loc de muncã vor putea
solicita alocaþii ºi deduceri de taxe pentru copii
abia dupã trei luni de la sosirea în Marea Britanie, începând din iulie. În prezent, ei sunt nevoiþi sã aºtepte trei luni înainte sã solicite o alo-

caþie acordatã persoanelor aflate în cãutarea unui
loc de muncã. Guvernul subliniazã cã aceste
mãsuri aratã cã sistemul nu este deschis unor
abuzuri ºi a anunþat cã noii solicitanþi eligibili ai
alocaþiei acordate pentru cãutarea unui loc de
muncã nu vor mai avea un acces „de rutinã” la
servicii de interpretare. Începând de luna viitoare, acestora le va fi testat nivelul englezei
vorbite ºi li se va cere sã-ºi îmbunãtãþeascã
cunoºtinþele în cazul în care le este afectatã
cãutarea unui loc de muncã. Solicitanþii al cã-

ror nivel al englezei vorbite este evaluat ca slab
vor fi nevoiþi sã participe la cursuri de formare
ºi se aºteaptã ca ei sã înregistreze progrese în
decurs de ºase luni. Cei consideraþi vulnerabili
ºi având nevoie de susþinere vor avea acces în
continuare la servicii de interpretare de rutinã.
Executivul afirmã cã doreºte „un sistem credibil, corect ºi transparent, care sã ajute persoane care se deplaseazã în UE sã munceascã ºi sã
susþinã în mod egal atât imigranþii, cât ºi nonimigranþii”.
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Popa&Asociatii Insolventa IPURL
cu sediul in Craiova str. Popa Sapca, bl. Popa Sapca, sc. B3, Ap. 45,
in calitate de lichidator judiciar al
SC LIFE SPORT CONSTRUCT
SRL, organizeaza licitatie cu strigare pentru vanzarea unor bunuri
mobile de natura mijloacelor fixe
situate in str. Garlesti nr. 61 la data
de 22 martie 2014. Lista bunurilor
supuse vanzarii prin licitatie, caietul de sarcini si raportul de evaluare se gasesc la sediul lichidatorului judiciar. Pretul de pornire al licitatiei este 75% din raportul de evaluare. La licitatie pot participa persoane fizice sau juridice in conditiile legii. Informatii suplimentare
pot fi solicitate la: telefon
0726402987, fax 0351411854, email: popa.asociatii@gmail.com.
SC Solar Suninvest Srl anunþã elaborarea primei versiuni a planului: Plan Urbanistic Zonal pentru
trecerea terenului studiat din extravilan în intravilan în vederea
construirii parc voltaic „Solar Suninvest” pentru terenul amplasat
în Mun.Calafat, tarlaua 105, parcela 16, Jud.Dolj ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj,
Str.Petru Rareº, nr.1, Craiova, Jud.Dolj ºi sediul titularului: Mun.Reºiþa, Str.Fãgãraºului, Bl.25, scara
B, ap.5, Judeþul Caraº-Severin. Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunþ.

Incepand cu data de 3.04.2014, ora
10:00, a fost deschisã sesiunea a
II-a de inscriere in cadrul Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare
tehnologice si de afaceri. Potentialii beneficiari ai Programului sunt
asteptati la sediul Incubatorului
Transfrontalier Tehnologic si de
AfaceriCraiovadinCaleaBucuresti,
nr. 154 A, pentru depunerea documentelor 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.
ANUNÞ PUBLIC. DINESCU MARIA-DANIELA titular al proiectului
Construiremoaraparter,recompartimentare casa C2 fãrã modificãri
structurale, schimbare de destinaþie din camera 4 în vestiar ºi parþial
hol în WC serviciu+duº anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- fãrã acord de mediu
pentru proiectul menþionat, propus
a fi amplasat comuna Ciupercenii
Noi, satul Ciupercenii Noi, str. Cerbului, nr. 10, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de incadrare
în termen de 5 zile.

In conformitate cu HCLM 46/2014,
S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.
cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza negociere
directa in vederea inchirierii pe o
perioada de trei ani a terenului din
Piata Garii care apartin domeniului public al Municipiului Craiova,
dupa cum urmeaza: - in data de
17.04.2014, ora 12:00 pentru inchirierea terenului din Piata Garii,
avand pozitia cadastrala nr. 6, conform HCLM 46/2014; Documentatia de participare la negocierea directa se achizitioneaza de la S.C
Piete si Targuri Craiova SRL. Ofertele se depun la sediul S.C Piete si
Targuri Craiova SRL pana la data
de sustinere a negocierii directe
(inclusiv), ora 10.00. Deschiderea
ofertelor va avea loc la sediul S.C
Piete si Targuri Craiova SRL in data
mai sus mentionata, ora 12:00.
Relatii suplimentare la sediul S.C
Piete si Targuri Craiova SRL sau la
telefon 0251/410696.
Compania de Apa Oltenia SA,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv
bransamente si racorduri in judetul Dolj”, propus a fi amplasat in
urmatoarele localitati: com. Podari
sat Braniste – Balta Verde si com.
Breasta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, zilnic intre orele 9-14.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova, str.
Petru Rares, nr. 1.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ANUNT. PRIMARIA COMUNEI
CELARU, JUDETUL DOLJ,
SCOATE LA CONCURS DOUA
POPSTURII DE CONTRACTUAL
DE EXECUTIE VACANTE, DE
MUNCITOR CALIFICAT – III (ELECTROMECANIC – MECANIC), PENTRU STATIA DE CANALIZARE SI TRATARE APE REZIDUALE, A COMUNEI CELARU,
JUDETUL DOLJ, CONCURSUL
VA AVEA LOC PE DATA DE
10.06.2014 PROBA SCRISA SI PE
DATA DE 12.06.2014, PROBA INTERVIU, PRINCIPALELE CERINTE PENTRU ACESTE POSTURII FIIND, STUDII SAU SCOALA
PROFESIONALA SI EXPERIENTA IN DOMENIU DE 3 ANI. DATA
LIMITA PENTRU DEPUNEREA
DOSARELOR ESTE 30.05.2014,
ORA 16, DATE DE CONTACT LA
TEL; NR; 0251375509 SAU LA SECRETARIATUL PRIMARIEI CELARU – DOLJ.
S.C. TENA – MIH anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea de colectare deºeuri feroase ºi neferoase ce se desfãºoarã în comuna Brãdeºti satul Rãcarii de Jos, str. Vasile
Alexandri nr. 1, judeþul Dolj.
Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1,
zilnic între orele 9.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 25.04.2014.

In conformitate cu HCLM 144/2014,
S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.
cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii pe
o perioada de trei ani a terenurilor
din Piata Valea Rosie si Piata Centrala care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa
cum urmeaza: - in data de
30.04.2014, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 175, 177,
172 si 171, conform HCLM 144/
2014; - in data de 5.05.2014, ora
12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 173 si 174 si Piata Valea Rosie-pozitiile cadastrale nr. 75
si 9, conform HCLM 144/2014. Documentatia de participare la licitatiile publice se achizitioneaza de
la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.
Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL pana la
data de sustinere a licitatiilor publice (inclusiv), ora 10.00. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul S.C Piete si Targuri Craiova
SRL in data mai sus mentionata,
ora 12:00. Relatii suplimentare la
sediul S.C Piete si Targuri Craiova
SRL sau la telefon 0251/410696.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la
licitaþie publicã cu strigare în vederea închirierii spaþiul cu destinaþie de locuinþã situat în: Craiova, str. Mihail Strejan, Bl. 14, sc.
2, ap. 8. Licitaþia va avea loc la
sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.
Brestei nr. 129, la data de
6.05.2014. Relaþii suplimentarec
la telefon: 0251/ 411.214. int. 17.

S.C. KML CONSULTANTA SRL
prin MITILETIS COSTAS anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ,,Exploatare carierã de piatrã amplasat în comuna Cetate, T 16, P 33, judeþul Dolj. Decizia autoritãþii de mediu, precum ºi informaþiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi
consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj
din strada Petru Rareº, nr. 1,
în zilele de luni-joi între orele
9.00-16.00 ºi vineri între orele 9.00-14.00 ºi la sediul S.C.
KML CONSULTANTA SRL –
Municipiul Bucureºti, str. Plutaºilor, nr. 49. Observaþiile /
contestaþiile publicului se primesc la APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº nr. 1, în termen de 10 zile de la data afiºãrii anunþului.
S.C. TENA – MIH anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea de colectare deºeuri feroase ºi neferoase ce se desfãºoarã în oraºul Filiaºi, strada
Jiului nr. 19, judeþul Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 25.04.2014.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

PRESTÃRI SERVICII

Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Coafezºitundladomiciliulclientului. Telefon: 0785/ 449.260.
Femeie serioasã 59 ani fac
menaj pentru familii serioase, numai în Craiova. Telefon: 0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii, colþare. Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
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Vând apartament 2 camere
Craioviþa Nouã. Telefon:
0351/401.251.
Vând apartament 2 camere, în fostã casã naþionalizatã, zonã centralã, gaze, curte, cumpãrat de la proprietar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând apartament
2 camere decomandate
Brazdã. Telefon: 0770/
174.116.
Vând apartament 2 camere
lângã Kaufland Craiova.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând apartament 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Telefon: 0720/556.607.

Vând garsonierã Lãpuº etaj
3/4 deosebitã. Preþ 83.000
lei. Telefon: 0761/142.328. 3 - 4 CAMERE
Vând garsonierã semideco- Vând apartament 3 camere
mandatã Valea Roºie. Tele- zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0758/347.623.
fon: 0351/ 175.564.
Vând 3 decomandate 1
APARTAMENTE Mai, 2 bãi, 2 balcoane, 86
2 CAMERE
m.p. îmbunãtãþiri. Preþ
Vând apartament 2 came- 49.000 euro. Telefon: 0761/
re, bloc PATRIA, etaj. III. Te- 142.328.
lefon: 0761/387.316.
Vând 3 camere decomanVând 2 decomandate 4/4 date 2/4 Calea Bucureºti, bl,
Billa. Telefon: 0749/ 437.958; A 13. Preþ 48.000 Euro. Te0740/ 218.188.
lefon: 0351/423.550.
Apartament 2 camere, zonã Vând (schimb) 3 camere
centralã km 0 (sau închiriez). semidecomandate 43 mp,
Telefon: 0741/784.417.
etaj 1 cu apartament 2 caVând apartament Brazdã, 2 mere decomandate etaj 1
decomandate. Telefon: sau 2 plus 1500 Euro. Telefon: 0351/409.381.
0770/901.283.

CASE
Casã la roºu, proiect deosebit, posibil ºi sediu firmã,
plus 800 mp teren, curent
electric, fântânã, reþea apã
de la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon: 0784/
096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie. Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, teren,
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, cadastru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20
km de Craiova, baie, mansardã nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãlzire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733.Rogseriozitate.
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. Jiului, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI

Vând teren intravilan 4000
mp la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 400 mp în Segarcea, intravilan, cu cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând teren intravilan 650 mp
Coºoveni. str. Scurtu Gheorghe. Telefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CENTRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºoveni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime Centura de Nord, 15 E/
mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Telefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lotul
de casã în spatele spitalului
Balº-Olt. 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 situatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand.Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, facilitãþi ºosea asfaltatã, apã,
posibilitate energie + alte
avantaje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.
Vând 1500 mp Bãile Govora, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, neparcelabil, str. 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. Telefon: 0723/364.681.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.

CUMPÃRÃRI

Cumpãr apartament 3 camere decomandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/690.698.

SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI
Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare excelentã 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 negociabil. Telefon: 0753/948.440.

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

VÂNZÃRI DIVERSE

CÃÞEL Bichon, 7 luni, carnet. Telefon: 0770/183.681.
300 lei, negociabil.
Vând albine, familii puternice. Podari. Telefon. 0720/
115.936.
COMBINÃ Levarda, stare
excepþionalã. Telefon: 0742/
176.320.
Vând mânzã belgianã 8 luni.
Telefon: 0741/975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã. Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat, frigider 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 elemente calorifer fontã, 5 baterii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imoprimat
Steag UE ºi NATO toate mãrimile plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãrimile manuale. Telefon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Selena, Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari, inox
veritabil - stazã perfectã. Telefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon: 0251/
452.233.
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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, calitate, preþ negociabil. Telefon:
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 Dormeo nouã, o persoanã, lustre 2-3 braþe 25 lei, fereastrã
cu toc.Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de
iarnã (Michelin) pentru Renault Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci cimitirul Ungureni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufragerie modern mare bine întreþinut. Preþ
600 lei negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natural. Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris marca OLIVETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr. 44,
piele naturalã, nefolosiþi, antiderapante, cãrucior copii modern. Telefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil. Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 sertare, stare foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, albastru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pantofi negri, flex mare, calculator instruire copii nou, combinã stereo - nouã, frigider
320 litri, piei bovinã velurate, 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! Telefon: 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, ceasuri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru instalaþie de încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã,
televizor 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 haine, aragaz voiaj ºi butelie,
aparat foto, bicicletã, aparat
mãsurã, pãturã antistres.
Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mochetã, haine din piele, maºinã de cusut, galerii sculptate, 9 ha pãdure - Gorj. Telefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table bine
întreþinute 25 lei, garniþã de
unturã cu 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 defecþiune
50 lei, cuptor cu microunde
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. Telefon: 0765/291.623.
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Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, marcã ruseascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoarã. Telefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pentru opticã, diverse scule, motor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/kg, 2 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. Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negociabil. 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 casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.

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

ÎNCHIRIERI

Caut femeie fãrã obligaþii
pentru curãþenie 1 zi / sãptãmânã, la un bâtrân. Telefon: 0766/304.708.
Cumpãr ºi plantez pomi în curþi
sau grãdini. Împãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.

Garsonierã mobilatã et. 1/5,
Bucureºti – Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro / lunã seriozitate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Închiriez teren pentru Staþie
GPL, Centru vânzare maºini
sau parcare. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

OFERTE
ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecomandat,
Valea Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bãiat condiþii bloc (centralã). Telefon:
0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu centralã Craioviþa Nouã, 250 lei/
lunã. Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament decomandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Ofer spre închiriere casã 2
camere + toate utilitãþile pe
strada Brestei (lângã Facultatea de Sport). De preferat familie. Telefon: 0769/477.662.
Închiriez birou + depozit stradal Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament 2 camere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºunilor
din solarii suspendate. Telefon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2 camere ultracentral, ultralux,
toate dotãrile, internet, AC.
Telefon: 0762/109.595.

PIERDERI

Pierdut cãþel rasa Bichon, în
zona Stadionul Tineretului,
strada Buziaº, în vârstã de
6 luni. Rãspunde la numele
Frichi. Gãsitorului bunã recompensã. Telefon: 0743/
091.520; 0743/838.383.

MATRIMONIALE

Doresc cunoºtinþã cu o fatã,
vârsta 24, ani pentru prietenie sau cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Doresc sã cunosc o doamnã vãduvã drãguþã realizatã cu sau fãrã obligaþii între
50- 52 ani, pentru o relaþie
reciproc avantajoasã. Telefon: OGCC/HCBICB.
Domn serios 52 ani cu serviciu caut doamnã serioasã
pentru prietenie eventual
cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

COMEMORÃRI

Amintim, cã au trecut 3
ani de mare suferinþã de
când dragul nostru
ADRIAN (ADI) a plecat
dintre noi, îl vom plânge ºi îl vom regreta toatã viaþa mama Mida,

DIVERSE
Întâlnirea de 50 ani, promoþia 1964, Liceul Teoretic Bechet, 31.05.2014, ora 10.00,
confirmaþi participarea. 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 o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdinã. Telefon: 0727/884.205.

sora Cami, fiica Bianca,
soþia Nicoleta ºi tatãl.
Familia Dudãu. Dumnezeu sã te odihneascã în
pace. Comemorarea va
avea loc pe 12.04.2014,
în localitatea Zãnoaga.
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LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ
CHELSEA 2-0 PARIS SG
în tur 1-3
Stadion: Stamford Bridge, spectatori: 38.080.
Au marcat: Schurrle 32, Demba Ba 87.
Sirigu – Jallet, Alex, Thiago SilCech – Ivanovici, Cahill, Terry,
va, Maxwell – Verratti (Cabaye 55),
Azpilicueta – David Luiz, Lampard
Thiago Motta, Matuidi – Lucas
(Demba Ba 66) – Willian, Oscar
(Marquinhos 84), Cavani, Lavezzi
(Torres 81), Hazard (Schurrle 18)
(Pastore 73).
– Eto’o.
Antrenor: Laurent Blanc
Antrenor: Jose Mourinho
A arbitrat Pedro Proenca (Portugalia).

A doua manºã a “sferturilor”, a
doua imagine memorabilã cu Mourinho. Învins cu 3-1 în tur, cu un
gol primit în ultimele secunde ale
prelungirilor, managerul lui Chelsea îl îmbrãþiºa pe Blanc când
meciul încã nu se terminase. Marþi,
tot spre final, minutul 87, “The
Special One” alerga nebuneºte dea de-a lungul tuºei, alãturându-se
triumfãtoarei grãmezi albastre.
ªi ce rãu începuse meciul pentru londonezi. Dupã un sfert de orã,
fanii lui Chelsea aveau moralul la
pãmânt. Tocmai se accidentase

omul de care se legau cele mai
mari speranþe într-o revenire, beligianul Hazard.
“Mou” a reacþionat prompt, trimiþându-l în teren pe Schurrle. Iar
neamþul l-a fãcut repede uitat pe
Hazard! În minutul 32 a deschis
scorul! Un gol umilitor pentru
PSG, duintr-o aruncare de la margine. Ivanovici a lansat mingea ca
la un corner, David Luiz a deviat
ºi atunci a apãrit Schurrle. Nemarcat în mijlocul careului, fantezistul blond a ºutat fãrã sã mai stea
pe gânduri. 1-0.

Un mare “Ba” din partea “Specialului”

Parizienii au picat
“testul Mourinho”
În repriza a doua albaºtrii au
început la fel, dominant, în forþã,
au avut douã transversale în douã
minute, Schurrle (52), Oscar
(54). Apoi, Mourinho a renunþat
la doi mijlocaºi, Lampard ºi Oscar, rsicând totul pe ofensivã, Ba
ºi Torres. Mai erau Eto’o ºi
Schurrle. “N-am atacanþi adevãraþi”, îi biciuia lusitanul pe ai lui
dupã tur. Unul dintre ei, senegalezul Ba (foto, celebrând alãturi
de Eto’o) a înscris pentru 2-0.
Nu conteazã cum. Chinuit, parcã a împins mingea în plasã cu o
crosã invizibilã. Era golul calificãrii. Reamntim, PSG nu a contat marþi pe golgeterul sãu, Zlatan Ibrahimovici, accidentat la
partida din tur.

stã de 51 de ani a declarat cã nu
s-a dus la elevii sãi pentru a sãrbãtori. “Am vrut doar sã le explic
lui Torres ºi lui Demba Ba ce au
de fãcut în ultimele 5 minute. Prin
felul în care jucam, era foarte
important sã þinem de rezultat,
iar eu am fãcut ultimele ajustãri.
I-am folosit pe ei, cei mai proaspeþi jucãtori de pe teren, pentru o
misiune complet diferitã faþã de
cea pentru care fuseserã trimiºi
în teren. Echipa care a ales sã se
apere a pierdut, iar echipa care a

dat totul merge în semifinale “, a
explicat antrenorul lui Chelsea, la
conferinþa de presã.
- A 8-a semifinalã de “Champions” va bifa Mourinho în cariera sa, unicul antrenor cu o asemenea performanþã.
- Un jucãtor suspendat va avea
Chelsea în semifinalele Ligii: sârbul
Ivanovici (cumul de cartonaºe).
- În 7-a semifinalã în 12 ani va
juca Chelsea, formaþie care are un
trofeu în palmares, în 2012, cucerit în dauna lui Bayern Munchen.

“Echipa care a ales sã se apere
a pierdut, iar echipa care a dat
totul merge în semifinale”
Goana lui Mourinho, la reuºita
calificãrii, fãcutã celebrã din vremea când o antrena pe Porto, dupã
ce califica formaþia lusitanã în finala ediþiei din 2002/2003, cu un
gol în prelungiri pe “Old Trafford”, nu a fost de aceastã datã
una a bucuriei. Tehnicianul în vâr-

Sub asediu permanent!

Realul – cât pe ce s-o încurce, iarãºi, cu Dortmund

Fãrã Cristiano Rononaldo, nerefãcut în totalitate dupã accidentarea
din tur, dar cu un avantaj ce pãrea
de neclintit, 3-0, Realul a suferit teribil la Dortmund, cum a fãcut-o ºi
starul sãu pe bancã, în faþa unei Borussii dezlãnþuite, care n-a putut însã
obþine decât un succes cu 2-0. Îngrijorãtor pentru “galactici”, în contexul în care Jurgen Klopp nu a pu-

tut conta pe nu mai puþin de ºase
oamenei de bazã, Lars Bender, Blaszczykowski, Gundogan, Schmelzer
ºi Subotici – toþi accidentaþi, plus “închizãtorul” Kehl – suspendat
Madrilenii îºi puteau face simplifica la maxim misiunea (cât mai
era oare de simplificat?) în minutul
17, când Piszczek a fãcut henþ în
careu la o centrare a lui Coentrao,

LIGA EUROPA – SFERTURI
DE FINALÃ – MANªA RETUR
Astãzi, 22:05

în tur

Juventus – Lyon

1-0

FC Sevilla – FC Porto

0-1

Valencia – FC Basel

0-3

Benfica – AZ Alkmaar

1-0

doar cã Di Maria a bãtut slab penalty-ul (17), scos de Weidenfeller! Al zecelea 11 metri irosit de
Real, record în istoria Ligii.
ªi cum pe cine nu laºi sã moarã
nu te lasã sã trãieºti, o pasã greºitã
a lui Pepe i-a permis lui Reus sã
deblocheze tabela. Illarramendi a
simþit la rându-i presiunea, trimiþând
direct la acelaºi Reus. Pasã la Lewandowski, Casillas s-a opus, ºi cu
ajutorul barei, însã mingea a revenit la acelaºi Reus, care a scuturat
iarãºi plasa. Cu Klopp orice e posibil! Mai ales cã între cele douã goluri Mhitarian a irosit o oportunitate colasalã.
Starul actului secund e tras la indigo. Bale ºi Benzema au fost aproape de a închide calificarea, dupã care
Borussia iar s-a dezlãnþuit. Tot cu
internaþionalul armean la finalizare!

Douã ºanse în aceeaºi fazã, prima
de-a dreptul halucinantã, barã cu
poarta goalã.
Asediu maxim, cu Grosskreutz
remarcându-l iar pe cãpitanul blanco. A fost ultima ocazie notabilã a

meciului, Realul obþinând o calificare pe munchie de cuþit (a 4-a
consecutivã în semifinale). Cum
fãcuse ºi Dortmundul sezonul trecut, în semifinale, când dupã 4-1
acasã a cedat cu 0-2 pe “Bernabeu”.

BORUSSIA DORTMUND 2-0 REAL MADRID
în tur 0-3
Stadion: Signal-Iduna-Park, spectatori: 65.829.
A marcat: Reus 24, 37.
Casillas – Carvajal, Pepe, RaWeidenfeller – Piszczek (81
mos, Coentrao - Xabi Alonso,
Aubameyang), Friedrich, HumModrici, Illarramendi (Isco 46) –
mels, Durm – Kirch, Jojici – GrosDi Maria (Casemiro 73), Bale, Benskreutz, Mhitarian, Reus – Lewanzema (Varane 90+2).
dowski.
Antrenor: Carlo Ancelotti.
Antrenor: Jurgen Klopp.
A arbitrat Damir Skomina (Slovenia).
Celelalte doã meciuri, Atletico Madrid – FC Barcelona ºi Bayern
Munchen – Manchester United, ambele plecând de la scorul de 1-1,
s-au disputat asearã dupã închiderea ediþiei.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Juventus – Lyon.
DIGI SPORT 2
18:00, 19:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: ªtiinþa Bacãu – CSA Steaua, HC Odorhei – Dinamo Bucureºti
/ 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FC Sevilla – FC Porto.
DIGI SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – Euroliga, Top 16: Lokomotiv
Kuban Krasnodar – Bayern Munchen / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Valencia – FC Basel.
DOLCE SPORT
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Juventus – Lyon.

DOLCE SPORT 2
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FC Sevilla – FC Porto.
SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FC Sevilla – FC
Porto.
EUROSPORT
12:00 – TENIS (F) – Turneu la Katowice, în Polonia
/ 16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bascilor, în Spania /
19:30 – HALTERE (F) – Camp. European, la Tel AvivYafo, în Israel.
EUROSPORT 2
15:45 – TENIS (F) – Turneu la Katowice, în Polonia.
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Clubul lui Mititelu a intrat în faliment
Tribunalul Braşov nu a aprobat planul
de reorganizare al firmei FCU Craiova SA

Tribunalul Braşov a decis ieri
să respingă planul de reorganizare al FCU Craiova SA, societatea
care adminis tra clubul de fotbal
FC Universitatea Craiova şi care
se afla de câţiva ani în insolvenţă.
Mititelu s olicitase amânarea deciziei, dar c ererea sa a fost res pinsă. Principalul creditor, firma Euro
Expo, a solicitat intrarea în faliment a clubului, pentru datoria de

300. 000 de euro pe care FCU
Craiova o avea de achitat. De asemenea, la ac est demers s-au alăturat ş i c âţiva jucători care au
evoluat în ac es t s ezon pentru
echipa lui Mititelu. FCU Craiova
se poate înscrie în vară în Liga a
VI-a, ultimul eşalon fotbalistic al
Doljului. Mititelu a înc ercat deja
să apeleze la forul fotbalistic doljean pentru a îns crie ec hipa, pe o

nouă soc ietate, în Liga a IV-a,
urmând să primească acceptul în
cazul în c are vor fi loc uri sau va
prezenta o bază sportivă corespunzătoare. Oricum, în urma retragerii din campionatul Ligii a IIa, s eria a doua, echipa lui Mititelu
putea să-şi reia activitatea doar din
Liga a IV-a. „Nu pot s ă înţeleg
cum această instanţă a respins un
plan de reorganizare bine construit şi care permitea creditorilor să îşi recupereze creanţele în
totalitate. Este o decizie abuzivă.
Dacă această decizie rămâne aşa,
Universitatea Craiova moare, iar
eu nu pot să permit aşa c eva. Vom
face recurs la Curtea de Apel Braşov. În cazul în care Univers itatea intră în faliment, prejudic iul
care i-a fost adus se triplează, iar
acţionarii se vor constitui părţi în

proc es pentru a rec upera” a comentat Mititelu decizia „Este o
veste proastă la care nu mă aşteptam. Eu aveam informaţii că
planul se va aproba. Vinovaţii sunt
mai mulţi, dar nu îmi permit eu
să îi judec. Nu mi-e însă teamă
să-l numesc pe Adrian Mititelu
drept principalul vinovat”, a declarat Aurică Ţicleanu. „Mititelu
e singurul vinovat pentru că el a
fost patronul. Ori nu s-a pric eput
să c onducă, ori a fost rău intenţionat”, a declarat Ilie Balaci. „Nu
pot să spun că nu mă aşteptam.
Era clar. Nu am nimic cu Adrian
Mititelu, el a băgat bani, însă nu a
înţeles că această echipă es te o
stare de spirit. El a crezut că e
afacerea lui. Nu mă bucur de răul
lui, însă acum a mai rămas o singură variantă pentru publicul din

Craiova. Este vorba de CSU. Din
câte am înţeles eu, cei de la CSU
au o hotărâre judec ătorească prin
care au primit palmares ul până
în 1990. Mai trebuie c a de acum să vină şi rezultatele, prin
rezultate lumea va veni lângă
ac eastă echipă” a dec larat Cămătaru. „E o zi tristă, pentru că
sunt legat de FC U Craiova. Acum câţiva ani nu mă gândeam
că s e poate ajunge până aici nici
în c ele mai urâte vise. Nu cred
c ă mai există perspective din
Liga a IV-a. T rebuie să treacă
ani de zile c a s ă s e revină în Liga
1” a c omentat Emil Săndoi.
Condusă de Mititelu, FCU Craiova a retrogradat, a fost dezafiliată, a fost mutată la Severin, a fost
în insolvenţă şi în cele din urmă a
intrat în faliment.

plines c c riteriile de lic enţiere.
„UEFA s e opune cu fermitate
ac estei propuneri şi nu susţine
suspendarea c ondiţiilor ce trebuie
îndeplinite de către cluburi pentru a putea participa în prima divizie. O asemenea decizie ar pune
în mare pericol credibilitatea procesului de licenţiere a cluburilor
în România şi ar îns emna un
mare pas înapoi în ceea c e priveşte obiectivele fundamentale
ale sistemului de licenţiere care a
fost c reat pentru a promova şi a

îmbunătăţi fotbalul din România
sub toate aspectele sale. Totuş i,
pentru a nu risc a prejudic ierea
fotbalului din România din cauza
excluderii a numeroas e cluburi ce
nu îndeplines c cerinţele de ordin
financ iar, es te recomandat ca, în
loc ca proces ul de licenţiere să
fie suspendat, alte sanc ţiuni (în
afara exc luderii) s ă fie impuse
ac estora pentru a putea participa
la Campionatul naţional al primei
divizii” prec iează forul de la
Nyon.

Iorgulescu: „UEFA e de acord
cu promovarea Craiovei”
Într-o conferinţă de presă susţinută ieri, şeful LPF, Gino Iorgulescu, a declarat că CSU Craiova
poate promova în Liga 1, decizia
fiind trimisă de cei de la UEFA.
„CSU Craiova poate să promoveze în Liga 1, aşa au transmis cei
de la UEFA. Bănuiesc că va lua şi
licenţa, care până acum era provizorie”, a spus Gino Iorgulescu.
Pe de altă parte, antrenorul Craiovei, Gabi Balint, s-a declarat dezamăgit de atacurile unor oameni din
fotbal la adresa echipei din Bănie.
„Când nişte oameni se unesc şi pun
bazele unui proiect serios în fotbalul nostru măcinat de criză şi
scandaluri, bineînţeles apar alţii care
fac pe deştepţii şi contestă totul,
împroşcând cu răutatea caracteristică persoanelor incapabile de

ceva în ţara asta. “Sa moară capra
vecinului” s-a transformat în “Săi omorâm toate caprele vecinului”.
CSU Craiova a fost invitată de Federaţia Română de Fotbal, după
votul Adunării Generale, să facă
parte din Liga a 2-a, având aceleaşi obligaţii şi drepturi ca şi celelalte echipe. Mă întreb, dacă echipa nu are drept de promovare (cum
spun unii) ar fi avut drept de retrogadare, dacă s -ar fi situat pe
ultimile locuri în play-out? Ce se
întâmplă cu punctele obţinute, cu
locul în clasament, cu rezultatele
meciurilor din sezonul actual, cu
speranele fanilor care vin la stadion, cu toate cheltuielile efectuate pe jucători, cantonamente, deplasări, baremuri de arbitri? Oricum va fi deznodământul şi orice

ar zice unii, un singur gând e important pentru noi: Renaştem împreună şi jucăm doar pe teren!
Restul e mizerie...” a transmis Balint prin intermediul paginii s ale
oficiale de facebook.

Forul european
se opune suspendării
procesului de licenţiere
Forul fotbalistic european se
opune „cu fermitate” sus pendării procesului de licenţiere în România, se arată în răspuns ul forului european la o ches tionare pe
această temă făc ută de FRF, însă
recomandă adoptarea altor sancţiuni decât excluderea din Liga I,
în cazul grupărilor care nu înde-

Talentele Doljului şi ale României
s-au desfăşurat pe „Ion Oblemenco”
Peste 1.000 de spectatori s-au adunat la premiera pusă
la cale de AJF Dolj: un meci de juniori, în nocturnă, pe
„Ion Oblemenco”. Noul şef al departamentului de scouting al FRF, Aurel Ţicleanu, a dat lovitura de începere,
nu înainte de momentul de reculegere ţinut în memoria
fostului său preşedinte din perioada Craiova Maxima,
Corneliu Andrei Stroe. Puştii au avut parte de imnurile
proprii, cel naţional pentru micuţii tricolori şi „Cântec
pentru Oltenia”, asumat de tinerele talente ale Doljului.
În cele 70 de minute s-a jucat ceva fotbal, fiindcă câţiva
copii au arătat că au potenţială să ajungă fotbalişti.
Naţionala s-a impus cu 4-1, după ce localnicii deschiseseră scorul şi au avut ocazia de a-l majora. Au impresionat îndeosebi timişorenii, vârful Mezin şi fundaşul Cochinţu de la ACS Poli şi Alin Vasile de la LPS Banatul,
trioul promiţând un debut precoce în fotbalul mare. La
final, artizanul acţiunii, Silviu Bogdan, s-a declarat satisfăcut de promovarea fotbalului juvenil, scopul principal urmărit, şi de asistenţa destul de importantă pentru
un asemenea eveniment. Scouteri şi antrenori de la mai
multe cluburi de profil din Bănie au fost cu ochii pe
talentele care au avut ocazia de a se desfăşura la oră de
vârf pe arena din Bănie, la lumina reflectoarelor.
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Dolj U 15 – România U 15 1-4
Au marcat: Ţoiu 2 / Mezin 7, 66, Obreja 14,
Dragomir 48,
Dolj U 15: Andrei Vlad – Robert Bogdan, Raul
Constantinesc u, Tudor Băluţă – Bogdan Ţoiu,
Radu Bârzan, Andrei Băloi, Remus Enache, Alexandru Dinu – Răzvan Gunie, Sergiu Dumitru.
Au intrat: Alexandru Nedeianu - Florin Borţa, Alexandru Guşatu, Laurenţiu Brat, Robert Rizea,
Radu Negru, Adrian Găbureanu, Dragoş Tescan,
Alexandru Gheorghe. Antrenori: Mugurel Guşatu, Dumitru Barbu.
România U15: Adelin Iliescu – Ştefan Pădineanu, Dan Berci, Raul Cochinţu, Constantin Dima –
Alin Vasile, Cristian Vasile, Marian Obreja, Vlad
Dragomir - Andrei Mezin Claudiu Micovschi. Au
intrat: Dragoş Lupescu – Cristian Podină, Ionuţ
Gheorghe, Marco Dulca, Carlos Băiculescu, Marian Drăghiceanu, Cadolar Curt, Narcis Cârlig.
Antrenori: Dumitru Uzunea, Ştefan Preda.
Au arbitrat: Viorel Flueran – Daniel Mitruţi,
Adrian Popescu - Omar Dumitrică, Edi Constantinescu; Fănel Văduva.

CSJ STIINTA U CRAIOVA in
colaborare cu CS Universitatea
Craiova face selecţie la toate
grupele de juniori începând cu
anul 2001. Selecţiile sunt permanente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi găsiţi la stadionul Tineretului, între orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan
(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu
(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose
(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profes or Nicolae Zamfir –
tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –
tel. 0743 16 76 34

