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- Asta este diferenţa dintre noi
şi politicieni, Popescule: ei trag
foloasele şi noi ponoasele.

O lucrare de mare anver-
gură tehnică se realizează,

în acest an, pe DN 56 Craiova-Calafat. Artera a intrat în reabili-
tare completă de mai bine de un an, dar finanţarea, de aproape
280 de milioane de lei, este sigură abia acum. Cu aceste fonduri
europene, sunt modernizaţi în întregime toţi cei 81 de kilometri
de şosea care asigură legătura cu malul Dunării. Localităţile pe
care le străbate acest drum au mult de câştigat de pe urma aces-
tei lucrări, infrastructura fiind mult îmbunătăţită cu rigole pen-
tru scurgerea apelor, podeţe de acces la fiecare gospodărie în
parte şi alveole care vor schimba aspectul estetic al comunelor.
Totodată, se rezolvă şi punctul sensibil al acestei rute, infras-
tructura rutieră de la intrarea pe podul Jiului, la Podari, fiind
extinsă cu un metru pe lăţime. Această din urmă intervenţie
este o lucrare de mare complexitate pentru că necesită o tehnică
specială, dar şi lucru permanent sub trafic.

Despre tot mai
vizibila irelevanţă
politică a
liberalilor

Delimitarea liberalilor, mai exact
distanţarea de social-democraţi, ală-
turi de care câştigaseră triumfal ale-
gerile locale şi apoi parlamentare, este
de acum o certitudine. Chiar dacă
se mai năzuieşte că după alegerile
europarlamentare, de luna viitoare,
în cazul unui scor tragic, liberalii îi
vor trage preşul de sub picioare lui
Crin Antonescu, încercând să-l bas-
culeze din funcţie, spre a reînvia
USL-ul, timide nădejdi. Un talmeş-
balmeş bântuie şi prin organizaţiile
liberale din teritoriu. Astfel încât şi
aventura electorală – la alegerile pre-
zidenţiale – a lui Crin Antonescu, aflat
în plină convalescenţă după atâtea şi
atâtea dezertări, rămâne de urmărit.
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O notã internã de la Comisariatul
arondismentului al VI-lea din Paris
preconizeazã „evacuarea sistemati-
cã” a romilor, o directivã ilegalã care
provoacã scandal, relata „Le Pari-
sien” în ediþia electronicã de ieri. Pu-
blicaþia precizeazã cã este dificil sã
obþinã „rãspunsuri clare” de la admi-
nistraþie cu privire la cine a ordonat
„recenzarea ºi evacuarea romilor cu
sau fãrã copii, cu sau fãrã animale”,
în aceastã notã internã care nu ar fi
trebuit sã pãrãseascã vreodatã co-
misariatul parizian, dar pe care „Le
Parisien” a putut sã o consulte. Con-
þinutul notei, redactate vineri la Co-
misariatul de pe strada Bonaparte,
este deosebit de sensibil, subliniazã
ziarul, precizând cã „þintirea unei po-
pulaþii pe criterii etnice este interzisã
în Franþa”. Documentul este redac-
tat de cãtre un ofiþer de poliþie, „la
ordinul comisarului central”, iar în
notã se cere ca, „începând din acest
moment ºi pânã la noi ordine, efecti-
vele arondismentului VI, zi ºi noap-
te, sã localizeze familiile de romi care
trãiesc pe stradã ºi sã le evacueze”.
„Este violent ºi, mai ales, ilegal!”,
declarã un funcþionar de rang înalt
din cadrul Prefecturii de Poliþie, care
se declarã „ºocat”. Funcþionarul afir-
mã cã este ilegalã cerºetoria împreu-
nã cu un copil mai mic de ºase ani,
dar „acest consemn neîndemânatic
ºi inadmisibil stigmatizeazã o popu-
laþie”. În schimb, primarul arondis-
mentului al VI-lea, Jean-Pierre Lecoq
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(UMP), „nu este ºocat” de tonul no-
tei. „Ceea ce mã ºocheazã este sã vãd
familiile de romi pe stradã cu copii
mici. Nu este acceptabil în plan uman
ºi social”, afirmã el. Edilul denunþã
„sosirea masivã”, de douã luni, a unor
familii de romi care dorm în stradã
împreunã cu copii, în zona Saint-Ger-
main-des-Prés. „Ascund saltele în
boscheþi. (Numãrul) familiilor s-a tri-
plat. Este o adevãratã problemã”,
declarã el, adãugând cã a purtat o
„conversaþie, luna trecutã, cu prefec-
tul asupra acestui subiect”. Potrivit
primarului, aceºti romi au traversat

Sena, de la începutul anului, „goniþi
din cartierul Bastille (arondismentul
al XI-lea) de cãtre poliþie”. „Este o
cacealma. Îi gonim pe romi dintr-un
loc într-altul, dintr-un arondisment în
altul, nu serveºte la nimic”, este de
pãrere Jean-Pierre Colombies, un de-
legat al sindicatului de poliþie Snop-
SCSI. El îºi exprimã regretul cã „func-
þionari din cadrul poliþiei au de exe-
cutat consemne provenind de la Pre-
fectura de Poliþie, puternic influenþa-
tã, la rândul ei, de puterea politicã”.
Prefectura de Poliþie a Parisului, la
rândul sãu, este stânjenitã, „ºocatã

cã aceastã notã a putut sã iasã din
comisariat”, admiþând totuºi „o uºu-
rinþã de limbaj nefericitã” în redacta-
re. Însã „instrucþiuni au fost într-ade-
vãr transmise comisariatului” din
arondismentul al VI-lea, iar în urma
alertei lansate de cãtre Jean-Pierre
Lecoq „s-a decis sã se organizeze
operaþiuni coordonate cu vocaþie
socialã”. Potrivit prefecturii, este
vorba despre o „operaþiune de recen-
zare, deºi termenul nu este fericit”.

Purtãtorul de cuvânt al Guvernului
francez, Stéphane Le Foll, ministru al
Agriculturii, a cerut, ieri, respectarea
„regulilor ºi principiilor” în legãturã cu
aceastã notã internã. Întrebat de postul
RTL în acest sens, Le Foll a pãrut sã
ocoleascã un rãspuns. „Poliþiºtii sã în-
tocmeascã note în care sã spunã «iatã,
noi credem cã ar trebui sã fie fãcut cu-
tare sau cutare lucru, raportat la o rea-
litate»”, a declarat el. „Avem reguli,
existã principii, existã la nivelul Prefec-
turii de Poliþie misiuni ºi obiective date”,
a adãugat apoi. Întrebat dacã obiecti-
vul este evacuarea romilor din Paris,
purtãtorul de cuvânt al Guvernului a
rãspuns cã „obiectivul este sã se evite
ca oameni care, în capitalã, din cauzã
cã se aflã într-o situaþie dificilã ºi sãrã-
cie, sã ajungã sã enerveze pe toatã lu-
mea ºi sã nu mai accepte aceastã pre-
zenþã”. „Suntem obligaþi sã reglemen-
tãm toate aceste lucruri, sã fim clari
asupra tuturor acestor lucruri, sã nu
considerãm ca ºi cum nu s-ar întâmpla
nimic”, a continuat ministrul.

Rabla 2014: Câte tichete sunt
disponibile dupã o sãptãmânã
de la începerea programului

15.538 de tichete, dintr-un total
de 17.000, sunt disponibile dupã o
sãptãmânã de la începerea progra-
mului Rabla 2014, informeazã Minis-
terul Mediului ºi Schimbãrilor Clima-
tice (MMSC). Potrivit sursei citate,
la o sãptãmânã de la lansarea oficia-
lã a Programului de stimulare a în-
noirii Parcului auto naþional 2014
pentru persoane fizice, pânã ieri, ora
9.00, în sistemul informatic al Admi-
nistraþiei Fondului pentru Mediu
(AFM) erau înregistrate 1.462 de re-
zervãri, dintre care: 1.421 de rezer-
vãri ale cãror date au fost verificate
ºi validate la Direcþia Regim Permise
de Conducere ºi Înmatriculare a Ve-
hiculelor (MAI), 3 rezervãri în curs
de verificare, iar 38 de rezervãri au
fost invalidate (din cauza datelor
completate greºit sau eronate).

Ponta: În mod sigur
va fi un dosar penal

Premierul Victor Ponta a decla-
rat ieri, cu privire la concluziile re-
feritoare la terenurile care fac ob-
iectul Comisiei de anchetã „Nana”,
cã acestea au fost transmise deja la
DNA. „Le-am transmis mai departe
cãtre DNA, le trimitem ºi cãtre Comi-
sia de anchetã ºi presei. În mod si-
gur, din acest moment va fi un dosar
penal ºi sunt convins cã la un mo-
ment dat, cei care au participat la
acele retrocedãri ilegale — cred cã
unul dintre ei e fostul ministru Fuia
(n.r. -fostul ministru al Agriculturii
Stelian Fuia). ªtiu cã domnia sa e
cercetat de vreo cinci — ºase ani, ºi
în felul acesta vrem sã ajutãm orga-
nele de anchetã ca dupã foarte mulþi
ani sã poatã sã stabileascã dacã a
fãcut sau nu ceva domnul Fuia, cât
era acolo”, a afirmat Ponta la Pala-
tul Parlamentului.

Plenul Camerei Deputaþilor a ad-
optat, ieri, un proiect de lege care
modificã legea privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, care prevede cã pentru
persoanele nevãzãtoare trebuie sã fie
dezvoltate servicii de asistenþã vie,
adicã câinii dresaþi sã le fie ghizi, prin
intermediul unor programe finanþate
de Guvern. Potrivit proiectului votat
de deputaþi, în legea privind promo-
varea drepturilor persoanelor cu han-
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dicap este introdusã prevederea po-
trivit cãreia este obligatorie „dezvol-
tarea de servicii de asistenþã vie ºi
alte forme sau servicii de asistenþã
adecvatã a handicapului”. În expu-
nerea de motive „asistenþã vie” o re-
prezintã „câinele ghid” care însoþeº-
te persoana cu handicap grav de ve-
dere, iar aceºti câini au acces liber ºi
gratuit în toate locurile publice ºi mij-
loacele de transport în comun. „Câi-
nii ghizi sunt cei care, prin dresaj,

dobândesc anumite abilitãþi reale pen-
tru a-ºi ajuta stãpânii în menþinerea
direcþiei, oprirea la toate schimbãrile
care au loc pe traseu, inclusiv curbe,
treceri de pietoni ºi trepte, ignorarea
lucrurilor care le pot distrage atenþia,
precum ºi alte animale, oameni, diver-
se sunete sau mirosuri, menþinerea
unui pas moderat, evitarea obstaco-
lelor”, se aratã în expunerea de moti-
ve. Acelaºi document mai aratã cã, „în
lipsa membrilor familiei sau a prieteni-

lor, mulþi nevãzãtori preferã sã nu mai
iasã din casã, deoarece orice deplasa-
re le cauzeazã probleme”. Datele sta-
tistice aratã cã, la data de 31 decem-
brie 2012, în România, dintr-un total
de 697.000 de persone cu handicap,
110.000 erau persoane cu handicap
vizual. În favoarea proiectului de lege
au votat 337 de deputaþi, iar unul sin-
gur împotrivã. Proiectul a fost adop-
tat ºi de Senat, iar Camera Deputaþilor
este for decizional.

Premierul Victor Ponta spune cã
nu s-a întâlnit cu ºeful Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Adrian Duicu,
ºi nici nu a discutat cu acesta despre
schimbãri în poliþie, adãugând cã,
pentru a evita alte înscenãri, ºi-a
mutat biroul în sediul Ministerului
Apãrãrii Naþionale (MApN), unde
orice intrare este înregistratã ca într-
o unitate militarã. „De astãzi de dimi-
neaþã începând mi-am mutat biroul.
L-am rugat pe domnul Duºa (minis-
trul Apãrãrii - n.r.), am un birou la
Ministerul Apãrãrii Naþionale, aia e
unitate militarã. Oricine intrã, dacã
veniþi la mine, fiind unitate militarã,

se înregistreazã. Acolo (la Palatul Vic-
toria - n.r.) era mai civil, aºa”, a spus
Ponta ieri, la un post TV. Întrebat dacã
asta înseamnã cã se mutã într-o uni-
tate militarã, ºeful Guvernului a pre-
cizat cã este vorba de un minister
unde, realmente, în orice moment,
orice instituþie a statului poate sã
primeascã date legat de cine a fost la
el ºi cât a stat. „Pânã în luna noiem-
brie (n.r. – când au loc alegerile prezi-
denþiale), mã aºtept la înscenãri, ori
eu vreau ca, pânã în noiembrie, ase-
menea înscenãri ºi asemenea monta-
je fãcute de domnul Bãsescu, de oa-
menii din jurul lui, sã poatã fi dejuca-

te foarte clar ºi foarte simplu. Pânã
în noiembrie, acolo o sã stau”, a afir-
mat Ponta. El a subliniat totodatã cã
DNA nu aratã cã Duicu ar fi venit
efectiv la el, ci cã aºa susþinea aces-
ta. „M-am dus ºi am întrebat: nu a
fost Duicu, nu a vorbit cu mine, nu
a vorbit cu ºeful Poliþiei, de unde
aveþi aceastã informaþie, cã la mine
în birou...? La mine în birou a venit
ºeful CIA cu ºeful SRI, 20 de prim-
miniºtri, vin ºefi de mari corporaþii,
vroiam sã întreb. Pãi, zice, noi nu am
zis aºa ceva, ci cã Duicu îi spunea
altcuiva pe un telefon - din benzinã-
rie, de pe autostradã”, a relatat Pon-

ta. Curtea de Apel Bucureºti a decis
recent arestarea preventivã pentru
30 de zile a preºedintelui CJ Mehe-
dinþi, Adrian Duicu, a ºefului IPJ
Mehedinþi, ªtefan Ponea, ºi a omu-
lui de afaceri Constantin Popescu,
preºedintele PSD Orºova, în dosa-
rul în care sunt acuzaþi de fapte de
corupþie. Procurorii DNA susþin cã
Duicu ºi-ar fi traficat influenþa în
cabinetul lui Victor Ponta, preºedin-
tele CJ Mehedinþi transmiþându-i
ºefului IPJ Mehedinþi cã la Guvern
se aflã ºi ministrul de Interne de la
acea vreme, Radu Stroe, ºi cã premie-
rul l-a chemat pe ºeful IGPR, Petre Tobã.
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DN 56 Craiova-Calafat, de de-
parte unul dintre cele mai impor-
tante din judeþ datoritã accesului
pe care îl asigurã cãtre podul pes-
te Dunãre, beneficiazã de o lucra-
re de reabilitare de amploare, dar
care, din pãcate, nu este scutitã
de probleme. Fiind un drum ex-
trem de solicitat, s-a gândit o mo-
dernizare totalã a sa, pe întreaga
distanþã de 81 de kilometri pe care
o mãsoarã. S-a considerat însã cã
lucrarea este prea mare pentru a
fi executatã de o singurã firmã ºi
a fost scoasã la licitaþie pe douã
tronsoane. Primul, între Craiova
ºi Galicea Mare, pe o distanþã de
47 de kilometri, a fost atribuit fir-
mei Delta ACM Bucureºti. Cea-
laltã lungime de 34 de kilometri,
dintre Galicea Mare ºi Calafat, a
fost câºtigatã, în urma licitaþiei,
de firma greceascã Mochlos SA.
Când s-a dar startul oficial al lu-
crãrii, a intervenit problema bani-
lor ºi soarta drumului a fost îm-
pãrþitã.

Tronsonul Galicea
Mare – Calafat este
în mare întârziere

Iniþial, finanþarea pentru mo-
dernizarea DN56 ar fi trebuit sã
fie asiguratã prin intermediul unui
împrumut de la Banca Europeanã
de Investiþii (BEI), dar, între timp,
Guvernul României a decis sã re-
nunþe la aceastã variantã. Din
aceastã cauzã, lucrarea a rãmas
în stand-by o perioadã, firmele au
fost cele care au decis singure
dacã sã continue sau nu pe fon-
duri proprii pânã sã primeascã
banii. Delta ACM Bucureºti a în-
ceput partea ei de lucrare ºi, în
momentul de faþã, potrivit estimã-
rilor specialiºtilor din cadrul Di-
recþiei Regionale de Drumuri ºi
Poduri Craiova, lucrarea este exe-
cutatã în proporþie de 50%. Pe
celãlalt tronson, grecii de la Moc-
hlos nu au lucrat decât în momen-
tul în care au primit ºi banii, bu-
cata de drum fiind efectuatã în
proporþie de numai 10%.

Fondurile europene
trebuie cheltuite
pânã în noiembrie

Cu finanþarea incertã, lucrarea
a fost întârziatã aproape un an.
Specialiºtii spun cã investiþia este
finanþatã acum prin Fondul euro-

O lucrare de mare anvergurã tehnicã se
realizeazã, în acest an, pe DN 56 Craiova-
Calafat. Artera a intrat în reabilitare com-
pletã de mai bine de un an, dar finanþarea,
de aproape 280 de milioane de lei, este si-
gurã abia acum. Cu aceste fonduri europe-
ne, sunt modernizaþi în întregime toþi cei
81 de kilometri de ºosea care asigurã legã-
tura cu malul Dunãrii. Localitãþile pe care
le strãbate acest drum au mult de câºtigat
de pe urma acestei lucrãri, infrastructura

fiind mult îmbunãtãþitã cu rigole pentru
scurgerea apelor, podeþe de acces la fieca-
re gospodãrie în parte ºi alveole care vor
schimba aspectul estetic al comunelor. Tot-
odatã, se rezolvã ºi punctul sensibil al aces-
tei rute, infrastructura rutierã de la intra-
rea pe podul Jiului, la Podari, fiind extinsã
cu un metru pe lãþime. Aceastã din urmã
intervenþie este o lucrare de mare comple-
xitate pentru cã necesitã o tehnicã specia-
lã, dar ºi lucru permanent sub trafic.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

pean de dezvoltare regionalã. Lu-
crurile se aflã, aºadar, numai ºi
numai în mâna constructorilor.
Însã firmele spun cã au primit o
sarcinã ºi mai dificilã întrucât tre-
buie sã recupereze tot timpul pier-
dut ºi sã finalizeze întreaga lucra-
re pânã în luna noiembrie a aces-
tui an. Fondurile europene, care
înseamnã 85% din totalul costuri-
lor acestei lucrãri, au fost acorda-
te sub rezerva de a fi utilizate inte-
gral pânã la acest termen, în caz
contrar acestea fiind pierdute.

Traficul, ºtrangulat
în apropierea
podului

Cea mai delicatã lucrare este
intervenþia la podul de pe Jiu, de la
intrarea în Podari.  Firma care o
are în execuþie este Delta ACM, cea
care a licitat tronsonul Craiova –
Galicea Mare pentru suma de 180
de milioane de lei. Lucrãrile merg
anevoios, spre nemulþumirea ºofe-
rilor aflaþi în tranzit. De mai multe
luni, trebuie sã aºtepte în coloanã

la semafoarele amplasate la intra-
rea în ºantier. Mai mereu, în aceas-
tã zonã, traficul este ºtrangulat,
claxoanele conducãtorilor auto
devenind asurzitoare de multe ori.
Din cauza staþionãrii, inclusiv pe
podul de peste Jiu, acesta vibrea-
zã din toate articulaþiile sale. Dar
specialiºtii DRPD Craiova spun cã
lucrarea în sine este una foarte
complexã ºi cã s-a întins pe o pe-
rioadã mai mare de timp deoarece
au fost necesare multe pregãtiri
tehnice. ªi, apoi, ridicarea propriu-

zisã a acestei construcþii a însem-
nat un volum mare de muncã.

Un zid de beton
sprijinã strada
pe 100 de metri

Pentru a se evita exproprierile
de terenuri care ar fi trebuit sã se
facã acolo, proiectanþii au optat
pentru o soluþie tehnicã ingenioa-
sã. Ca sã se obþinã extinderea de
un metru pe lãþimea podului de
peste Jiu, constructorii au ridicat

un zid de sprijin, cu o fundaþie nouã
ºi parapet pentru protecþie, care
este o variantã mai greu de reali-
zat. Lucrarea a atins acum un sta-
diu de execuþie mic, de 20%, însã
reprezentanþii DRPD Craiova se
aºteaptã ca zona podului sã fie gata
peste o lunã, fiind vorba de un zid
nou de peste 100 de metri lungi-

me. În acest moment, pe partea
dreaptã în sensul de acces dinspre
Craiova, s-a turnat deja fundaþia ºi
a fost fixatã armãtura care va sus-
þine zidul de protecþie. O primã
bucatã din peretele de beton este
deja vizibilã, ieri muncitorii conti-
nuând operaþiunea de montare a
cofragului, bucatã cu bucatã.

Supãrarea
localnicilor: cãile de
acces în gospodãrii

DN 56 trece prin mai multe lo-
calitãþi, 26% din volumul lucrãri-
lor care se fac fiind executate în
intravilanul acestora. Specialiºtii
spun cã execuþia nu este simplã
nici aici pentru cã implicã lucrãri
de manoperã, cum sunt rigolele,
podeþe de acces spre proprietãþi,
alveole pentru spaþiile verzi. Pe de
altã parte, pe lângã detaliile de exe-
cuþie, se pare cã proiectul a gene-
rat ºi mici probleme cu proprieta-
rii, cum este cazul de la Podari.
Neînþelegerile pleacã de la faptul
cã oamenii ºi-ar fi dorit sã aibã mai
multe cãi de acces ºi de o dimen-
siune mai mare decât cea de 5

metri, prevãzutã prin proiectul re-
alizat de Consi-Trans Bucureºti.
Specialiºtii spun cã nu se pot face
aceste corecþii, mai ales în cazul
garajelor, întrucât proiectul tehnic
a fost gândit în concordanþã cu
legislaþia care reglementeazã strict
circulaþia pe un drum naþional,
maºinile agricole neavând acces pe
un astfel de drum. Articolul 71 din
OUG 195/2002 privind circulaþia
pe drumurile publice prevede la
aliniatul 1 cã: „Sunt interzise acce-
sul ºi deplasarea vehiculelor cu
tracþiune animalã, a maºinilor ºi
utilajelor autopropulsate utilizate
în lucrãri de construcþii, agricole
ºi forestiere, a animalelor de po-
varã, de tracþiune sau de cãlãrie,
precum ºi a animalelor izolate sau
în turmã pe drumurile naþionale,
în municipii ºi pe drumurile la în-
ceputul cãrora existã indicatoare
de interzicere a accesului”. Nu-
mai cã localitãþile noastre rurale
sunt rãsfirate de-a lungul drumu-
rilor naþionale. Litigiile de aceastã
facturã trebuie, totuºi, sã-ºi gã-
seascã o soluþionare. ªi specia-
liºtii DRDP Craiova susþin cã se
gândesc la aºa ceva.

O infrastructurã
ca-n palmã cãtre
podul Calafat-Vidin

Reabilitarea DN 56 Craiova-Ca-
lafat este, de departe, o lucrare foar-
te importantã pentru judeþ, dar ºi
pentru traficul european care ºi-a
creat o poartã cãtre sud-estul Eu-
ropei odatã cu deschiderea podului
Calafat-Vidin. Specialiºtii DRDP
Craiova spun cã infrastructura tre-
buie sã fie impecabilã întrucât pe
aici vor circula TIR-urile încãrcate
cu marfã care vor tranzita cele douã
maluri ale Dunãrii. Se estimeazã cã,
pânã în anul 2015, timpul parcurs
pe DN 56 Craiova-Calafat va fi
scurtat cu 12,3 minute pentru au-
toturisme ºi cu13,8 minute pentru
vehiculele grele. Un alt beneficiu se
va simþi în contul transportatorilor,
costurile de operare a vehiculelor
pe acest drum vor fi reduse cu
7,418 milioane de euro. Nu în ulti-
mul rând, se estimeazã cã numãrul
de accidente pe aceastã rutã va scã-
dea cu 10%.
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Ancheta în acest dosar a înce-
put în vara lui 2007, când Banca
Comercialã Românã a înaintat pro-
curorilor DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova mai multe plângeri
împotriva unor persoane care îm-
prumutaserã bani pe baza unor
adeverinþe de venit ºi contracte de
muncã false, pe care erau aplicate
ºtampile contrafãcute, care le ates-

AAAAAvocata Rãducan, condamnatã la 4 anivocata Rãducan, condamnatã la 4 anivocata Rãducan, condamnatã la 4 anivocata Rãducan, condamnatã la 4 anivocata Rãducan, condamnatã la 4 ani
de închisoare pentru credite cu acte falsede închisoare pentru credite cu acte falsede închisoare pentru credite cu acte falsede închisoare pentru credite cu acte falsede închisoare pentru credite cu acte false

Curtea de Apel Craiova s-a pronun-
þat, din nou, într-un dosar în care a fost
trimisã în judecatã avocata lui Dinel
Staicu, Alina Ileana Rãducan, alãturi de
alte 12 persoane, pentru cã au consti-
tuit o grupare infracþionalã specializa-
tã prin care au obþinut credite cu acte
false în valoare de aproximativ 500.000
lei. Dacã în 2010 avocata Rãducan a fost
achitatã în acest dosar, luni, 14 aprilie
a.c., magistraþii Curþii de Apel Craiova
au gãsit-o vinovatã ºi au condamnat-o
la 4 ani de închisoare cu executare. Alþi
cinci inculpaþi au primit pedepse cu exe-
cutare, faþã de unul procesul a încetat
pentru cã a murit între timp, ceilalþi 6
primind pedepse cu suspendare.

tau în mod fals calitatea de anga-
jaþi la SC Guardo AM Trading SA
Bucureºti sau SC Aruxtrans SRL
Cãlãraºi. S-a dovedit cã Florentin
Florea, ce apãrea în actele false
drept director general, a fost an-
gajatul SC Guardo AM Trading
SA, dar ca agent de pazã la Spita-
lul de Urgenþã Craiova, în perioa-
da 1 noiembrie 2006 – 26 ianuarie

2007, iar Marin Trandafir, care
apãrea în documente drept direc-
tor economic, fusese director ge-
neral al unitãþii, dar numai pânã pe
1 aprilie 2007.

Au avut sprijinul unei angajate
a bãncii

Grupul infracþional a fost supra-
vegheat de lucrãtorii Biroului de
Combatere a Crimei Organizate
(BCCO) Craiova aproape ºase luni,
timp în care s-a stabilit cã fiecare
membru al grupului care obþinea
credite cu acte false avea atribuþii
precise. David Leontin Popescu ºi
Lucian Tuþã se ocupau cu racola-
rea persoanelor, care proveneau în
majoritatea cazurilor din mediul
rural ºi nu aveau surse de venituri.
De la acestea obþineau cartea de
identitate ºi diferite facturi solici-
tate la bancã. Documentele erau
predate lui Florentin Florea, care
se ocupa de falsificarea actelor
necesare – contracte de muncã,
adeverinþe de salariu, cãrþi de mun-
cã – utilizând ºtampile false ale fir-

melor SC Guardo AM Trading
Bucureºti ºi SC Aruxtrans Cãlãraºi,
dar ºi o ºtampilã de la Inspectora-
tul Teritorial de Muncã.

Dupã ce documentele necesare
obþinerii creditelor erau falsificate,
acestea erau predate avocatei Ali-
na Ileana Rãducan. Aceasta raco-
lase o funcþionarã de la o bancã
din Craiova, pe Luminiþa Mureºa-
nu, care întocmea dosarul fãrã sã
mai facã verificãrile impuse de
unitatea bancarã. Ulterior, cei pe
numele cãrora fuseserã întocmite
actele se prezentau la ghiºeu ºi ri-
dicau banii. Împrumuturile variau
între 3.500 ºi 17.000 de euro, iar
sumele erau împãrþite între mem-
brii grupului, care îºi opreau pen-
tru ei între 20 ºi 75% din valoarea
creditului fraudulos, restul banilor,
adicã mai nimic, fiind înmânaþi ti-
tularilor de credite.

13 inculpaþi la judecatã
În anul 2008, procurorii DII-

COT – Serviciul Teritorial Craio-
va au trimis în judecatã în acest

dosar 13 persoane acuzate de în-
ºelãciune cu consecinþe deosebit
de grave, fals, uz de fals, dar ºi
constituire sau aderare la un grup
infracþional organizat. În 2010
Curtea de Apel Craiova a achitat-
o pe Alina Ileana Rãducan, deºi
procurorii DIICOT ºi poliþiºtii de
la Crimã Organizatã o considerau
coordonatoarea reþelei. Toþi ceilalþi
inculpaþi au fost însã gãsiþi vino-
vaþi. Patru dintre ei au primit pe-
depse cu executare – 10 ani de
închisoare Florentin Florea, 5 ani
de închisoare Luminiþa Mureºanu,
respectiv câte 4 ani ºi ºase luni de
închisoare Irinel Lucian Tuþã ºi
David Leontin Popescu. Ceilalþi
opt acuzaþi au primit câte doi ani
de închisoare cu suspendare. Pro-
curorii DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova au fãcut recurs îm-
potriva hotãrârii Curþii de Apel
Craiova, iar Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie a decis rejudecarea
dosarului la aceeaºi instanþã.

Alt complet… altã sentinþã
De aceastã datã, un alt com-

plet de judecatã al Curþii de Apel
Craiova a gãsit-o vinovatã pe avo-
cata Alina Ileana Rãducan, despre
care se spunea cã ºi-ar fi fãcut o
operaþie de mãrire a bustului cu o
parte din banii obþinuþi prin credi-
tele false. Luni, 14 aprilie a.c.,
Curtea de Apel Craiova a condam-
nat-o pe avocatã la 4 ani de închi-
soare cu executare, David Leon-
tin Popescu a primit 5 ani, Florea
Florentin – 5 ani, Lucian Tuþã – 3
ani, Daniel Bãlan – 4 ani, Vasile
Floreascu – 4 ani, iar restul incul-
paþilor au primit pedepse cu sus-
pendare. Hotãrârea Curþii de Apel
Craiova nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

În acordul de recunoaºtere a
vinovãþiei, procurorii au reþinut
faptul cã „la sfârºitul anului
2006, în vederea încheierii unui
contract între o societate comer-
cialã ºi Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(APDRP), inculpatul Lungu Mi-

Închisoare cu suspendare dupã ce a facilitat
obþinerea unor fonduri europene cu acte false

Sentinþã pronunþatã cu acord de recunoaºtere a vinovãþiei:

Procurorii din cadrul Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova au
dispus sesizarea instanþei de
judecatã, în baza dispoziþiilor
art. 483 Cod procedurã pena-
lã, cu acordul de recunoaºte-
re a vinovãþiei inculpatului -
Mihai Lungu, în calitate de re-
prezentant legal al unei coo-
perative agricole, în sarcina
cãruia s-a reþinut sãvârºirea

hai i-a procurat administratoru-
lui acestei firme, o ofertã de bu-
nuri, ce cuprindea date nereale,
în scopul obþinerii pe nedrept,
de cãtre acesta din urmã, a unor
fonduri publice nerambursabile.

Urmare a acestei acþiuni, ad-
ministratorul societãþii comercia-

le respective a indus în eroare
funcþionarii APDRP, care au au-
torizat ca eligibile cheltuielile
efectuate cu achiziþia unor echi-
pamente ºi au dispus deconta-
rea, cãtre firma respectivã, a
sumei de 61.720,28 lei
(46.290,21 lei reprezentând fon-
duri nerambursabile din bugetul
Comunitãþilor Europene sau din
bugetele administrate de acestea
ori în numele lor ºi 15.430,07
lei reprezentând fonduri neram-
bursabile, obþinute de la bugetul
statului) ”, dupã cum au comu-
nicat reprezentanþii DNA – Ser-
viciul Teritorial Craiova.

În prezenþa apãrãtorului ales,
inculpatul Mihai Lungu a decla-
rat expres cã recunoaºte comi-
terea faptelor reþinute în sarcina
sa, acceptã încadrarea juridicã
pentru care a fost pusã în miº-

care acþiunea penalã ºi este de
acord cu felul ºi cuantumul pe-
depsei aplicate, precum ºi cu for-
ma de executare a urmãtoarei
pedepse: mai exact 2 ani de în-
chisoare, cu suspendarea con-
diþionatã a executãrii pedepsei
pe durata unui termen de încer-
care de 4 ani, cu respectarea
urmãtoarelor obligaþii: sã se
prezinte, la datele fixate, la ser-
viciul de probaþiune; sã anunþe
în prealabil, orice schimbare de
domiciliu, reºedinþã sau locuin-
þã ºi orice deplasare care depã-
ºeºte 8 zile, precum ºi întoar-
cerea; sã comunice ºi sã justi-
fice schimbarea locului de mun-
cã; sã comunice informaþii de
naturã a putea fi controlate mij-
loacele lui de existenþã. În cau-
zã, se desfãºoarã cercetãri ºi
faþã de alte persoane.

infracþiunilor concurente de
complicitate la folosirea sau
prezentarea cu rea-credinþã
de documente ori declaraþii
false, inexacte sau incomple-
te, dacã fapta are ca rezultat
obþinerea pe nedrept de fon-
duri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bu-
getele administrate de aces-
tea ori în numele ei ºi compli-
citate la înºelãciune.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Pompierii Detaºamentului 2
Craiova ºi un echipaj de prim-aju-
tor au fost solicitaþi, ieri dupã-
amiazã, pe strada „Iulius Cezar”
din municipiu, pentru a acorda
primul ajutor unui bãrbat care s-a
împuºcat accidental în picior cu
un pistol neletal, cu bile de cau-
ciuc. Medicii i-au acordat îngrijiri
la faþa locului, stabilind cã victi-
ma este Ilie Bãjean, în vârstã de

Cowboy de Craiova la... 65 de aniCowboy de Craiova la... 65 de aniCowboy de Craiova la... 65 de aniCowboy de Craiova la... 65 de aniCowboy de Craiova la... 65 de ani

Tragedia s-a petrecut luni seara,
în jurul orei 22.30, pe magistrala CF
900 Craiova – Bucureºti, la km fero-
viar 251+600 sub pasarela de pe Ca-
lea Bucureºti din Craiova, în cartierul
Lãpuº. Mecanicul locomotivei trenu-
lui marfar 24890, care circula cãtre

Un craiovean de 65 de ani s-a împuºcat,
ieri dupã-amiazã, din greºealã, în zona in-
ghinalã, cu un pistol cu bile, fiind transpor-
tat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã

Judecãtorii Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie au soluþionat, luni,
14 aprilie a.c., recursul formulat
de Marius Ionele (fost Voinea) zis
„Creþu” ºi ceilalþi cinci inculpaþi,
împotriva sentinþei din februarie
2013 a Curþii de Apel Craiova prin
care au fost condamnaþi pentru
falsificare de carduri. Curtea Su-
premã a decis condamnarea lui
Creþu la 5 ani închisoare, Bîrzã-
neanu Ninel Constantin ºi Mãce-
ºanu Ninel Dorin au primit tot
câte 5 ani de închisoare, iar Stai-
cu Florin ºi Bîrzãneanu Ionuþ Alin
câte 4 ani închisoare. Lui Harry
Horvath i s-a respins recursul,
rãmânând cu pedeapsa de 4 ani
închisoare. Hotãrârea este defi-
nitivã, urmând ca inculpaþii sã fie
ridicaþi ºi introduºi în arest, apoi
în penitenciar pentru ispãºirea
pedepselor.

„Sãltaþi” în 2010
Reamintim cã poliþiºtii BCCO

Craiova împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au demarat, pe 14 iunie 2010,

65 de ani, acesta fiind transportat
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova în stare stabilã.

Din primele verificãri ale poli-
þiºtilor Biroului Arme, Explozivi ºi
Substanþe Periculoase se pare cã
bãrbatul era într-o vizitã, în cur-
tea unor cunoºtinþe, purta arma la
brâu, s-ar fi aplecat, moment în
care arma s-a descãrcat, iar el a
fost rãnit în zona inghinalã. Totul

se putea transforma într-o trage-
die dacã bila pornitã din pistol îi
nimerea artera femuralã.

„Poliþiºtii au demarat cercetã-
rile, au ridicat arma ºi muniþia ºi
au întocmit dosar penal. Verificã-
rile continuã pentru stabilirea tu-
turor circumstanþelor în care s-a
produs incidentul”, a precizat in-
spector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Craiova. Starea sa de sãnãtate este bunã,
iar poliþiºtii au ridicat arma ºi muniþia pen-
tru cercetãri, urmând sã stabileascã dacã
bãrbatul deþinea legal arma.

S-a aruncat în faþa trenului
Un bãrbat de 46 de ani, din Balº, ºi-a pus capãt zi-

lelor luni seara, aruncându-se în faþa unui tren de
marfã, în Craiova. Se pare cã bãrbatul, patronul unei
firme din Balº, avea probleme financiare. Poliþiºtii
de la Biroul Poliþiei Transporturi Feroviare Craio-
va au deschis o anchetã în cauzã.

Caracal, a declarat cã a vãzut o per-
soanã ghemuitã lângã linia de cale fe-
ratã, iar când s-a apropiat bãrbatul s-
a aruncat efectiv în faþa locomotivei,
neputând evita impactul.

Au fost alertaþi pompierii, poliþiºtii
ºi echipaje SMURD, însã medicii

ajunºi la faþa locului n-au putut decât
sã constate decesul bãrbatului, care
era fãcut praf, fiind efectiv decapi-
tat. Poliþiºtii de la Biroul Poliþiei Trans-
porturi Feroviare Craiova au reuºit sã
stabileascã identitatea bãrbatului care
s-a aruncat în faþa trenului marfar.

Este vorba despre Eugen Radu, de
46 de ani, din oraºul Balº, judeþul Olt.
Acesta, patronul unei societãþi din
Balº, se pare cã avea probleme finan-
ciare, fiind înglodat în datorii, fapt ce
ar fi putut sã-l determine sã-ºi punã
capãt zilelor. Ancheta oamenilor legii
continuã însã.
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Craioveanul Marius Ionele, fost Voinea, zis
„Creþu”, trimis în judecatã pentru falsifica-
re de carduri ºi infracþiuni informatice, îm-
preunã cu alte cinci persoane, a fost con-
damnat definitiv la 5 ani de închisoare cu
executare. Hotãrârea a fost luatã luni, 14
aprilie a.c., de Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie. În acelaºi dosar, Bîrzãneanu Ninel Con-

operaþiunea de destructurare a gru-
pului de carderi condus de “Cre-
þu”. Astfel, poliþiºtii BCCO Craio-
va, i-au reþinut, pe aeroportul Bã-
neasa din Capitalã, pe Ninel Bîr-
zãneanu, Dorin Mãceºanu ºi Har-
ry Horvath, în urma percheziþii-
lor corporale ºi a controlului ba-
gajelor fiind gãsite dispozitive
electronice pentru copierea date-
lor cardurilor bancare, pãrþi com-
ponente ale unor astfel de dispo-

zitive, telefoane ºi suporturi opti-
ce de memorie. În acelaºi timp,
alþi poliþiºti descindeau, simultan,
la mai multe locuinþe din Craiova
ºi Bucureºti, aparþinând celor trei
prinºi în Capitalã, dar ºi lui Ma-
rius Voinea, Florin Staicu ºi Ionuþ
Bîrzãneanu, dar ºi la restaurantul
“Crama Bãniei” din centrul Craio-
vei, care îi aparþinea lui Voinea, de
unde au fost ridicate mai multe
cutii cu documente. La mai bine

de o sãptãmânã dupã aceastã ac-
þiune, în urma cãreia Mãceºanu,
Staicu ºi Ninel Bîrzãneanu au fost
arestaþi preventiv, „Creþu” s-a pre-
zentat singur la Tribunalul Dolj, de
unde a plecat încãtuºat.

Cei ºase au fost trimiºi în ju-
decatã la sfârºitul anului 2010
pentru iniþiere, aderare sau spri-
jinirea unui grup infracþional or-
ganizat, falsificarea instrumente-
lor de platã electronicã, efectua-
rea de operaþiuni financiare în
mod fraudulos sau deþinerea de
echipamente în vederea falsificã-
rii instrumentelor de platã elec-
tronicã ºi acces fãrã drept la un
sistem informatic. Pe 7 iulie 2011,
Tribunalului Dolj i-a condamnat
pe Voinea, Ninel Constantin Bîr-
zãneanu, Ninel Dorin Mãceºanu

ºi Florin Staicu la câte 7 ani ºi 6
luni închisoare, Horvath Harry a
primit 4 ani închisoare, iar Ionuþ
Alin Bîrzãneanu 5 ani închisoa-
re. Instanþa a menþinut seches-
trul asupra sumelor de 1.500 euro
ºi 1.950 lei, ridicate de la incul-
patul Bîrzãneanu Ninel ºi i-a obli-
gat pe Voinea, fraþii Bîrzãneanu
ºi pe Mãceºanu la plata a câte
3.000 lei cheltuieli judiciare, în
timp ce Horvath trebuie sã achi-
te 3.100 lei, iar Staicu 3.400 lei,
tot cu titlul de cheltuieli judicia-
re. Inculpaþii ºi procurorii au de-
clarat apel, soluþionat pe 22 fe-
bruarie 2013 de Curtea de Apel
Craiova, instanþã care le-a mai
redus pedepsele inculpaþilor.
Aceºtia au declarat ºi recurs,
sentinþa fiind acum definitivã.

stantin ºi Mãceºanu Ninel Dorin au fost con-
damnaþi la câte 5 ani de închisoare, iar Stai-
cu Florin ºi Bîrzãneanu Ionuþ Alin la câte 4
ani închisoare. Harry Horvath a rãmas cu 4
ani de închisoare, tot cu executare. Repre-
zentanþii IPJ Dolj spun cã urmeazã ca în mo-
mentul când vor primi mandatele sã-i ridice
pe craioveni ºi sã-i introducã în arest.

Paginã realizatã de CARMEN  ZUICAN



6 / cuvântul libertãþii miercuri, 16 aprilie 2014
actualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
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Pentru Traian Bãsescu, fiºa de post pe
care o administreazã, într-o gamã multi-
funcþionalã de exhibiþii contencioase, nu
mai are demult vreo legãturã cu prevede-
rile constituþionale. Departe de a-ºi fi asu-
mat, fie ºi într-o dozã de aparenþã, sarci-
na imperativã de mediator între puterile
statului ºi, prin urmare, de garant al func-
þionãrii acestuia în limitele unei democra-
þii reale, Preºedintele demis ºi-a asumat,
încã de la instalare, rolul unui procuror
disimulat în jucãtor. ªi nu orice fel de pro-
curor, ci unul care, oricât de straniu ar
apãrea pleiadei sale de avocaþi mediatici,
câþi au mai rãmas dupã redistribuirea arii-
lor de interese, financiare ºi de grup, adu-
ce aminte de „justiþiarii” antiburghezi din
tragicii ani ‘50.

Pe atunci, orice suspiciune ori sugestie
strict propagandisticã cu adresã la vreun
„duºman de clasã” se materializa, ca la co-
mandã, în acþiuni judiciare în care nu mai
era nevoie decât de niºte probe inventate

Preºedintele – agent justiþiarPreºedintele – agent justiþiarPreºedintele – agent justiþiarPreºedintele – agent justiþiarPreºedintele – agent justiþiar
ad hoc pentru sentinþe ce aveau sã deci-
meze nu doar lideri politici ai vechilor re-
gimuri, nu doar intelectuali de vazã cãrora
li se fabrica, la nevoie, un trecut artifi-
cios, ci ºi oameni simpli cãzuþi în dizgra-
þia vreunui ºef deranjat în demersul sãu
mãrunt despotic.

Duminicã seara, la o televiziune sustra-
sã hulpavului SOV, un mogul hrãpãreþ ºi
aventurier, rebranduitã, în schimb, sub co-
manda unui analist în plinã ascensiune
mogulistã, Traian Bãsescu ºi-a fãcut jo-
cul sãu obiºnuit. Cu o ipocrizie ºi o deter-
minare de justiþiar intransigent, ambele
lovind, bezmetic exclusiv în cealaltã par-
te, culpabilã, în opinia sa, pentru toate re-
lele îndurate de români în istoria recentã
ºi în cea ce stã sã vinã.

Nu cred cã existã vreun ºef de stat care
sã-ºi acuze public, cu atâta ardoare ºi în
dispreþul probatoriilor, guvernanþii cu care,
constituþional, dar ºi în baza unui pact de
el dorit ºi obþinut, de coabitare, aºa cum o

face Traian Bãsescu. ªi de data asta nu
mai e vorba de suspiciuni, ci de acuze di-
recte, din moment ce, cu o nonºalanþã de
clevetitor de duzinã, îºi trimite adversarii,
chiar ºi pe ºeful guvernului pe care el în-
suºi l-a numit, direct în… puºcãrie.

Însã deraparea ordinarã, cu iz menºe-
vic, s-a consumat atunci când, atacând
un senator, Gabriela Firea, nu întâmplã-
tor ºefa unei comisii parlamentare însãr-
cinate cu investigarea unor posibile ne-
reguli suspectate în familia sa, Bãsescu a
îmbrãcat, precipitat, haina procurorului
de serviciu. Ameninþarea cã respectiva
parlamentarã ar putea sã nu-ºi mai gã-
seascã soþul… acasã pare desprinsã dintr-
un „film” al grozãviilor de prin ticãloºiþii
ani ’50.

E mai limpede ca oricând cã Traian Bã-
sescu a fost ºi rãmâne un aventurier al
politicii: un ordinator de dezbinare, inven-
tator de falange, nici mãcar de vreun inte-
res „ideologic” (ce i-ai putea cere unui ins

de departe acultural ºi aculturalizat!), ci
pur ºi simplu un artificier de petarde de-
tractoare cãruia perspectiva scoaterii pe
tuºã de pe terenul principal de joacã în care
ºi-a târât propria diligenþã „politicã” îi creº-
te colesterolul ºi-i ºubrezeºte ºi restul de
luciditate suspectatã prin ungherele unui
mandat catastrofal.

Cu atât mai regretabile sunt reacþiile pre-
mierului Ponta care, în locul unei ignorãri
mereu anunþate dar mai deloc urmate, in-
trã în jocul detracat ºi detracant al peze-
venghiului, în acelaºi stil ºi limbaj, resen-
timentar ºi, prin urmare, steril. Impresia,
pentru cine mai are rãbdarea ºi raþiunea
de a evalua cât de cât exact în ce meca-
nism odios am intrat, ca stat, democratic
ºi de drept, este pe cât de dezolantã pe
atât de culpabilã. ªi de ambele pãrþi: fiind-
cã, duetul acesta cu nuanþe comico-ºara-
diste e de un prost gust ale cãrei miasme
încep sã surpe fragila suportabilitate a
cetãþeanului de rând.

Prin toate aceste acþiuni, IRS
doreºte sã arate un singur lu-
cru: cã românii din Timoc sunt
la fel ca ºi cei din Voivodina ºi
cã doar dacã vor fi uniþi vor
putea sã câºtige la alegeri cât
mai multe locuri în CNMNRS.
Pentru prima oarã se doreºte în
mod clar determinarea comu-
nitãþii româneºti din Timoc sã
se uneascã cu cea din Voivodi-
na ºi sã nu mai voteze pentru
celãlalt consiliu, denumit Con-
siliul Naþional al Minoritãþii
Naþionale a Vlahilor din Serbia,
deoarece acesta nu are legiti-
mitatea conferitã de existenþa
unei minoritãþi naþionale care sã
aibã vreo legãturã cu þara mamã
– România. „Românii din Ser-
bia au fost împãrþiþi în douã,
prin manipulare, astfel încât cei
din Voivodina sã se numeascã
români ºi sã aibã un consiliu
românesc, iar cei din Valea Ti-
mocului sã se numeascã vlahi
ºi sã aibã un consiliu vlah.
Acum trebuie sã terminãm cu
aceastã falsã împãrþire sã vor-
bim cu mândrie despre româ-
nii din Serbia, adicã de aproa-
pe 400.000 de români!”, spu-

Iniþiativa Românilor din Serbia s-a reunit la
finele sãptãmânii trecute, la Pancevo, în Voivodi-

na, pentru a transmite semnalul cã vor sã formeze
o coaliþie unitã care sã atace alegerile pentru

Consiliul Naþional al Minoritãþii Naþionale a Ro-
mânilor din Serbia (CNMNRS), unde vor sã ocu-

pe cât mai multe locuri.  Un prim semnal a fost
tras luna trecutã, pe 22 martie 2014, la Donji

Milanovac, în Timoc. ªi atunci ºi acum, reprezen-
tanþii IRS au subliniat în cadrul conferinþelor de
presã cã trebuie încheiatã manipularea legatã de

existenþa a douã consilii care sã reprezinte aceeaºi
minoritate ºi cã vlahii trebuie sã se declare ceea

ce sunt ei cu adevãrat, adicã români.

ne preºedintele IRS – Boian
Bãrbuþã.

Împãrþirea
artificialã în douã
minoritãþi

Tot în cadrul acestei întâl-
niri, s-a explicat pe larg ce pro-
bleme grave are în acest mo-
ment minoritatea româneascã
ºi de ce este nevoie ca aceasta
sã îºi gãseascã un drum cãtre
afirmarea identitãþii. „Este vor-
ba de acea sinonimie român –
vlah, dar sub aceasta se ascun-
de împãrþirea artificialã în douã
minoritãþi. Dupã 200 de ani noi
vrem sã schimbãm aceastã
anomalie ºi toate acþiunile noas-
tre se concentreazã acum spre
momentul alegerilor din toam-
nã. În acest moment noi nu
avem nici un reprezentant în
CNMNRS ºi dacã vom reuºi sã
ne trimitem acolo reprezen-
tanþi, aºa ne vom putea apãra
mai bine interesele neamului
nostru românesc. IRS este nãs-
cutã ca o idee încadratã în
strategia senatorului român al
Diasporei, Viorel Badea elabo-
ratã cu 10 ani în urmã. Primul

pas e sã ne unim ºi sã câºti-
gãm alegerile, al doilea pas este
sã câºtigãm de la þara mamã
cetãþenia dublã, ceea ce e mai
important pentru neamul nos-
tru românesc. În momentul în
care vom avea cetãþenie dublã,
putem arãta cã suntem români
ºi din punct de vedere statis-
tic, iar la Bruxelles se va ºti
exact aceastã statisticã”, spu-
ne reprezentantul IRS.

Chinezã în loc
de Românã

În Timoc nu sunt medii în
limba românã. Singura emisi-
une este cea numitã „Paleta”,
de la TV Bor, retransmisã de
la TV Voivodina ºi asta cu
mare greutate dupã negocieri-
le dintre România ºi Serbia.
Învãþãmântul e liber în Voivo-

dina, în Timoc se fac mari pre-
siuni ca pãrinþii sã nu dea co-
piii sã înveþe limba românã.
Bãrbuþã spune cã din pãcate
toatã colaborarea este doar
între Ministerul Educaþiei din
Serbia ºi CNMNRS, organiza-
þiile nu comunicã cu Ministe-
rul Educaþiei, toate astea sunt
controlate de CNMNRS, legea
spune cã doar ei pot coordo-
na asta. În Timoc sunt 156 de
localitãþi româneºti, care dupã
200 de ani se aflã fãrã ºcoli ºi
fãrã drepturi. Constituþia Ser-
biei nu recunoaºte grupuri et-
nice, ci doar minoritãþi. Legea
europeanã spune cã minoritã-
þ i le  t rebuie sã aibã o þarã
mamã. „Este important dacã
ne unim la aceste alegeri, dacã
arãtãm forþã, pentru ca la ale-
gerile viitoare sã avem ºi noi

unul sau doi deputaþi în Parla-
mentul Serbiei, rog þara mamã
sã ne ajute ºi sã nu uite cã aici
trãiesc peste 300.000 de mii de
români”, a mai spus Boian. În
ceea ce priveºte aºa-zisa lim-
bã vlahã, nu existã aceastã
limbã, ci doar cursuri de Vor-
birea Vlahã. „Ei au încercat sã
legi t imeze l imba vlahã la
Academia Serbiei, dar acest
organism nu a legitimat o ase-
menea prostie. Atunci ei s-au
gãsit sã facã un alfabet ciudat
ºi acum vor sã facã ceva ce
este absurd. Iar ca o stupize-
nie, la Podgorac, acolo unde
noi am cerut limba românã, s-
au introdus cursuri de limba
chinezã, adicã orice sã fie aco-
lo, numai românã nu!”, mai
spune Bãrbuþã.

MARGA BULUGEAN
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Delimitarea liberalilor, mai exact
distanţarea de social-democraţi, ală-
turi de care câştigaseră triumfal ale-
gerile locale şi apoi parlamentare,
este de acum o certitudine. Chiar
dacă se mai năzuieşte că după ale-
gerile europarlamentare, de luna vii-
toare, în cazul unui scor tragic, li-
beralii îi vor trage preşul de sub pi-
cioare lui Crin Antonescu, încer-
când să-l basculeze din funcţie, spre
a reînvia USL-ul, timide nădejdi. Un
talmeş-balmeş bântuie şi prin orga-
nizaţiile liberale din teritoriu. Astfel
încât şi aventura electorală – la ale-
gerile prezidenţiale – a lui Crin An-
tonescu, aflat în plină convalescenţă
după atâtea şi atâtea dezertări, ră-

MIRCEA CANŢĂR

Despre tot mai vizibila
irelevanţă politică a liberalilor

mâne de urmărit. Deşi, la cum este
poziţionat în sondajele de opinie, pre-
ferabil ar fi să nu-şi facă iluzii. A
scăpat multora un insert interesant
al preşedintelui Traian Băsescu la
„Jocuri de putere”, de la Realitatea
TV, duminică seara, referitor la li-
berali, mai exact la „osul lor de Bră-
tieni”. „Să mă lase cu Brătienii, nu
au nici o legătură cu ei”, a spus
Traian Băsescu, oprindu-se la timp,
semn că nu avea chef să devină
plicticos discutând despre amato-
rismul politic al lui Crin Antonescu.
De un ridicol care taie mai rău şi mai
adânc ca briciul. Fiindcă toate ges-
ticulaţia acestuia nu conduce libera-
lii decât spre irelevanţă politică. Cum

să nu votezi, în plenul reunit al Par-
lamentului, conducerea SRTV, când
ai propus directorul acesteia, în
persoana lui Stelian Tănase? Cum
să nu votezi Avocatul Poporului,
când această demnitate a fost în-
credinţată unui senator liberal, Vic-
tor Ciorbea? Nu poţi avea un ase-
menea caracter politic faţă de com-
panionii de mai ieri decât cu preţul
suicidului şi, ori este prost consi-
liat, ori de capul lui a luat-o razna,
visând la răzbunare prin doborârea
principalului popic pesedist, Victor
Ponta. Şi asta prin declaraţii resen-
timentare, de o stupiditate amuţitoa-
re. Care, dincolo de faptul că ui-
mesc de-a dreptul, îl pun într-o lu-

mină îndoielnică. Şi admiţând, per
absurdum, că liderul liberal poate
avea dreptate în anumite privinţe,
asemenea atitudini şi declaraţii ori-
bile nu se fac. Există o limită a onoa-
rei şi în politică. Încât mult mai uşor
pentru votantul liberal tradiţional
este să fie contestatarul lui Crin An-
tonescu şi nu avocatul acestuia. Vi-
neri, la Timişoara, la lansarea can-
didaţilor pentru alegerile europarla-
mentare, liderul liberalilor, Crin An-
tonescu, spunea: „Eu l-am adus pe
Ponta la putere, eu îl dau jos”.
Aberantă afirmaţie! Noi credeam că
pe Victor Ponta l-a adus la putere,
în postura de premier, votul alegă-
torilor şi nu Crin Antonescu, refu-

giat pe la „ţărănoaia”, în Teleorman,
ca să ajungă senator. Dar câteoda-
tă Crin Antonescu are inspiraţia lui
Beppe Grillo de la Mişcarea 5 Ste-
le, din Italia. „Partidul lor (n.r. –
PSD) trăieşte de pe urma baroni-
lor, partidul nostru (n.r. – PNL) tră-
ieşte din valori şi nu ia voturi cu
remorca”. Într-adevăr, numai valori
a avut Crin Antonescu în anturajul
său imediat şi ce păcat că unele au
dezertat, altele au fost marginaliza-
te şi să nu omitem DNA-ul, care a
făcut unele recrutări. „Pentru aces-
te lucruri ne-am bătut mereu”, a
mai adăugat liderul liberal, făcân-
du-ne să credem că a fost deochiat
când a fost mic.

Expoziţia „Spaţiul European” a Comisiei Europene
ajunge în România. Craiova va fi a 19-a gazdă a cara-
vanei în turneul său european, după opriri în oraşe
precum Madrid, Roma, Bruxelles, Viena sau Londra.
Expoziţia este amplasată în Piaţa ,,Mihai Viteazul” şi
va putea fi vizitată gratuit, în perioada 19-27 aprilie.

Expoziţia „Spaţiul European” a ajuns la Craiova
Programul de vizitare este următorul: de luni până
vineri, între orele 9.00-19.00, iar sâmbăta şi du-
minica, între orele 10.00-22.00.

În cadrul expoziţiei vor fi ilustrate, într-un mod
interactiv, beneficiile pe care spaţiul şi programe-
le spaţiale ale Uniunii Europene le au pentru Pă-
mânt, inclusiv prin prezentări despre programele
europene Galileo, EGNOS şi Copernicus. Mai mult,
cu ajutorul telescopului amplasat în spaţiul expo-
ziţiei vor putea fi observaţi pe cer sateliţii euro-
peni, iar vizitatorii vor avea la dispoziţie “Omni-
Globe”, o hologramă a atmosferei Pământului.

Anul acesta caravana europeană va mai ajun-
ge şi în Grecia, Praga, Italia, Olanda şi Bulgaria.
Specialiştii explică spaţiul pe înţelesul tuturor. Pe
lângă punctele de informare interactive din spa-
ţiul expoziţiei, accesibile oricând în timpul pro-

gramului, se vor organiza câte trei prezentări de 15
minute în fiecare zi, cu începere de la orele 16.30,
17.30 şi 18.30, susţinute de specialişti într-un limbaj
accesibil, urmate de întrebări şi răspunsuri din partea
publicului.

MARGA BULUGEAN

Loc de picnic pentru craioveni
Craiovenii care sunt amatori de grătare în mijlocul naturii au la dispo-

ziţie, şi în acest an, un loc special amenajat pentru sărbătorile de Paşte.
Autorităţile locale au creat o zonă pentru picnic în cartierul Bariera Vâl-
cii, lângă păduricea de conifere care se află în imediata apropiere. Intra-
rea pe spaţiul verde se face din centura de nord a Craiovei, locul respec-
tiv fiind dotat şi cu toalete ecologice şi pubele de gunoi.

LAURA MOŢÎRLICHE

„Această reformă a legis laţiei bancare,
mult aşteptată de grupul meu, cel al socia-
liştilor şi social-democraţilor europeni, este
un avans major în lupta contra eventualelor
crize bancare care s-ar fi putut răsfrânge
din nou asupra cetăţenilor europeni. În sfâr-
şit, băncile vor plăti pentru propriile erori fără
a mări datoriile statelor membre. Băncile vor
putea fi supravegheate printr-un sistem unic
de control pus în aplicare de Banca Centrală
Europeană, care a fost votat deja în septem-

PE a adoptat pachetul de reformă
pentru constituirea Uniunii Bancare

Plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg a adoptat, ieri, cu o largă majoritate,
pachetul de reformă pentru constituirea Uniunii Bancare care vizează ca pierderile provocate
de falimentele băncilor din zona euro să nu mai fie suportate de către contribuabilii europeni.

brie, iar acest sistem va permi-
te o detectare rapidă a proble-
melor şi o diminuare a riscuri-
lor”,  a declarat eurodeputatul
PSD Victor Boştinaru.
Pierderile bancare vor fi
acoperite de acţionari şi deţinătorii
de obligaţiuni

Uniunea Bancară va avea trei măsuri che-
ie. Rezoluţia băncilor cu probleme finan-

ciare: ac easta se va baza pe un fond de 55
de miliarde de euro şi nu pe banii contri-
buabililor iar pierderile bancare vor fi aco-
perite de ac ţionari şi deţinătorii de obligaţi-
uni. Mecanismul unic de supraveghere: ofe-

ră Băncii Centrale Europene (BCE) respon-
sabilitatea supravegherii majorităţii bănci-
lor din zona euro (128 în momentul de
faţă). Schema privind garantarea depozi-
telor: introduce garanţii finanţate de bănci
pentru depozitele de până la 100.000 de euro
pentru a proteja deponenţii mici ş i mijlocii.

„Regret faptul că această reformă nu a
venit mai devreme, la începutul crizei finan-
ciare şi economice, în condiţiile în care Co-
misia Europeana a ignorat până la mijlocul
anului 2013 numeroasele cereri ale social-
democraţilor europeni.  Sper ca acum băn-
cile se vor concentra pe sprijinirea econo-
miei reale şi acordarea creditelor pentru în-
treprinderile mici si mijlocii, credite care sunt
o necesitate pentru a putea stimula creşte-
rea economică la nivelul Uniunii Europene”,
a adăugat eurodeputatul Victor Boştinaru.

MARGA BULUGEAN
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Tot astãzi, la ora 14.00 are loc ºi
dotarea maternitãþii Spitalul Orãºe-
nesc Segarcea, unde va fi donat un
incubator performant, în valoare de
9.300 de euro.

„Salvaþi Copiii” România este o
organizaþie neguvernamentalã, de
utilitate publicã, non-profit, care
militeazã activ pentru drepturile ºi
protecþia copilului în România, din
1990, în acord cu prevederile Con-
venþiei Naþiunilor Unite cu privire
la Drepturile Copilului. În anul 2009,
Save the Children International a
lansat la nivel mondial campania
Every One, prin care organizaþia ºi-
a propus reducerea mortalitãþii in-
fantile ºi asigurarea unor condiþii
mai bune de îngrijire ºi creºtere a
copiilor în vârstã de pânã la 5 ani,
în conformitate cu Obiectivul 4 de
Dezvoltare a Mileniului. Deºi rata

Organizaþia „Salvaþi Copiii” desfãºoarã astãzi, începând cu ora 12.00, un eveniment în
cadrul cãruia Secþia de Neonatologie a Spitalului Clinic Judeþean Craiova va fi dotatã cu un

incubator performant ºi un monitor funcþii vitale, în valoare de 13.000 de euro.

În deschiderea întâlnirii, directo-
rul Rob Ardley a prezentat, pe scurt,
fabrica de automobile Ford ºi per-
formanþele economice ale acesteia.
Apoi, preºedintele Jan Gijsen a evi-
denþiat importanþa unei astfel de co-

Ford va colabora cu ISJ Dolj
pentru pregãtirea practicã a elevilor

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a sem-
nat, ieri, un acord de parteneriat cu Ford Ro-
mânia, ce stabileºte contextul în care se or-
ganizeazã ºi se desfãºoarã stagiul de pregãti-

re practicã în vederea învãþãrii la locul de
muncã, ca parte integrantã a programului de
pregãtire profesionalã prin învãþãmânt profe-
sional ºi tehnic.

laborãri cu unitãþile de învãþãmânt
din sistemul preuniversitar în con-
textul parteneriatul existent deja cu
Universitatea din Craiova. În ace-
laºi timp, acesta a insistat asupra res-
pectãrii termenelor prevãzute în pre-

zentul Acord având în vedere viito-
rul ºi perspectivele prognozate spre
dezvoltare în acest domeniu.

La rândul sãu, inspectorul ºcolar
general, prof. Georgicã Bercea-Flo-
rea, a punctat importanþa dezvoltã-
rii unui astfel de parteneriat avanta-
jos de ambele pãrþi care pune ac-
centul pe activitatea de pregãtire

practicã a elevilor, pe perfecþiona-
rea cadrelor didactice ºi pe crearea
ºi susþinerea unor programe de în-
vãþãmânt specifice domeniului con-
strucþiei de automobile. Totodatã,
recunoscând importanþa ºi necesi-
tatea dezvoltãrii economice durabi-
le, aceasta a mulþumit companiei
Ford pentru deschidere ºi implica-

re, afirmându-ºi sprijinul pentru un
parteneriat activ pe multiple planuri
de interes.

În încheierea evenimentului, di-
rectorul Marina Babarã a prezentat
graficul activitãþilor planificate a se
desfãºura cât ºi termenele de reali-
zare agreate de ambele pãrþi.

ALINA DRÃGHICI

Festivalul a avut loc la Teatrul
Dramatic “Elvira Godeanu” ºi a
fãcut parte din programul de
activitãþi din sãptãmâna “ªcoala
altfel”. În cadrul spectacolului au
susþinut câte un scurt concert de
colinde tradiþionale de Florii ºi
cântãri din perioada pascalã ºi
prepascalã Corul Liceului Teologic
“Sfântul Nicodim” ºi Corala

mortalitãþii infantile din România a
scãzut semnificativ în perioada
1990-2012, atât ca procent, cât ºi
ca cifre absolute, 8.471 decese în
1990 ºi, respectiv, 1.812 în 2012,
România se menþine pe primul loc
în Uniunea Europeanã, cu o ratã a
mortalitãþii infantile de 9 la 1.000 de
copii nãscuþi vii în 2012 (conform
Institutului Naþional de Statisticã).
La nivel mondial, un copil moare la
fiecare patru secunde. La noi în
þarã, un copil mai mic de un an moa-
re la fiecare 5 ore, iar cauza princi-
palã a mortalitãþii infantile o repre-
zintã naºterile premature (o ratã de
10% din numãrul naºterilor).

18 maternitãþi au fost
dotate în 2013

Organizaþia „Salvaþi Copiii” a
reuºit sã doteze în anul 2013, prin

campania pentru reducerea morta-
litãþii infantile „Bun venit pe lume”,
18 maternitãþi ºi secþii de nou-nãs-
cuþi. Datoritã generozitãþii contri-
buabililor prin campania 2%, dar ºi
a companiilor ºi persoanelor fizice,
în acest an vor investi 2.074.000 de
lei în dotarea altor 27 de secþii de
nou-nãscuþi din Piteºti, Bacãu, Bra-
ºov, trei maternitãþi din Bucureºti,
Reºiþa, Caransebeº, Constanþa,
Craiova, Segarcea, Hunedoara,
Iaºi, Hârlãu, Târgu-Mureº, Piatra-
Neamþ, Petroºani, Roman, Ploieºti,
Sibiu, Botoºani, Vatra-Dornei,
Arad, Timiºoara, Vaslui, Focºani,
Cluj-Napoca ºi dezvoltarea de pro-
grame de educaþie ºi suport pentru
5.000 de beneficiari din comunitãþi
defavorizate.

Evenimentul se va desfãºura
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-

þã Craiova, cât ºi la Spitalul Orãºe-
nesc Segarcea, unde reprezentan-
þii „Salvaþi Copiii” alãturi de amba-
sadorul programului Fiecare Co-

pil Conteazã – Amalia Nãstase, vor
înmâna maternitãþii echipamentele
achiziþionate în urma campaniei.

ALINA DRÃGHICI

Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu a organizat
zilele trecute Festivalul “Tradiþii ºi obiceiuri de Paºti”, ediþia a II-a,

eveniment care s-a desfãºurat cu binecuvântarea ÎPS Irineu,
arhiepiscopul Craiovei ºi mitropolitul Olteniei.

Nikofonis, dirijate de diac. prof.
Lãzãrica Nicuºor.

Copiii din cadrul Centrului
social pentru copii “Sfântul Vasile
cel Mare”, îndrumaþi de pr. Ciprian
Sîrbu, au prezentat sceneta
“Biruinþa vieþii. Învierea lui
Hristos” iar elevii clasei I, îndru-
maþi de institutor Mirabela
Nicovalã, au interpretat sceneta

“Povestea celor trei
copaci”.

Evenimentul
a reunit câteva sute
de spectatori ºi a
fost organizat în
parteneriat cu
Teatrul Dramatic
“Elvira Godeanu”,
Protopopiatele Târgu
Jiu Nord ºi Sud,
Centrul social pentru
copii “Sfântul Vasile
cel Mare” ºi Asocia-
þia Studenþilor
Creºtin Ortodocºi
Români, filiala
Sfântul Irodion de la
Lainici – Târgu Jiu.

Festivitatea de decernare a Premiului Men-
tor pentru Excelenþã în Educaþie are loc as-
tãzi, începând cu ora 17.00, la Casino Centru
de Culturã Urbanã Cluj. În cadrul programului
Mentor, organizat din 2010 de Fundaþia Pen-
tru Comunitate ºi finanþat de Compania MOL
România, sunt premiaþi 10 profesori, antrenori
din toatã þara. Premiul constã dintr-un trofeu
de sticlã conceput de unul dintre cei mai de
seamã artiºti plastici contemporani, Ioan
Nemþoi, respectiv suma de 8.000 lei.

Premiul Mentor se acordã acelor profesori
ºi antrenori care au descoperit ºi au lansat
tinere talente ºi le-au sprijinit primii paºi atât
intelectual cât ºi moral. Excelenþa educativã a
acestor profesori, antrenori, mentori a con-
dus generaþii întregi spre succes, activitatea lor a

Decernarea Premiilor Mentor pentru Excelenþã în Educaþie

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova
organizeazã astãzi, începând cu ora 10.00, la galeria „Vol-
lard”, un atelier de încondeiat ouã. La aceastã activitate
vor lua parte membrii Asociaþiei de Pensionari Civili
„Mihai Viteazul” din Craiova, elevi, precum ºi persoane
din cadrul Complexului de Serviciu Specializat Tip Rezi-
denþial Adulþi din cadrul Direcþiei de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Drepturilor Copiilor Dolj. Ouãle încondeia-
te, alãturi de alte produse oferite de sponsorii Hofigal
ºi Oriflame, vor fi fãcute cadou, mâine, seniorilor de la
Cãminul pentru Persoane Vârstnice Craiova.

ALINA DRÃGHICI

rãmas însã în umbrã, fãrã recompense morale sau
materiale în mãsura efortului depus.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Campanie pentru salvarea
cinematografelor româneşti

Asociaţia pentru Promovarea Fil-
mului Românesc, susţinută de Festi-
valul Internaţional de Film Transilva-
nia, a declanşat o campanie amplă care
urmăreşte stoparea fenomenului de
dispariţie a cinematografelor. Intitu-
lată „Salvaţi Marele Ecran!”, cam-
pania va cuprinde strângeri de fon-
duri, o caravană prin ţară, dar şi se-
minarii şi dezbateri cu specialişti din
Europa Centrală şi de Est. De aseme-
nea, a fost înfiinţat un site interactiv
– salvaţimareleecran.ro. „În prezent,
România este ţara europeană cu cele
mai puţine ecrane raportat la numărul
de locuitori. Dacă în 1990 exis tau
aproximativ 450 de cinematografe,
astăzi au supravieţuit mai puţin de 30”,
se arată într-un comunicat de presă.

Campania are ca scop sensibilizarea autorităţilor responsabile şi a
opiniei publice în sensul restaurării, conservării, modernizării şi rein-
troducerii în sistem a cinematografelor existente, dar nefuncţionale,
se mai precizează în comunicat. 

Dinu C. Giurescu şi Răzvan
Theodorescu, printre candidaţii la
vicepreşedinţia Academiei Române

Is toric ul Dinu C.
Giurescu, istoricul de
artă Răzvan Theodores-
cu şi filosoful Alexan-
dru Surdu se numără
printre candidaţii la cele
patru posturi de vice-
preşedinţi ai Academiei
Române,  a declarat,
ieri, pentru MEDIAFAX
Ion Păun Otiman, se-
cretar general al forului
cultural şi ştiinţific. De
asemenea, pe lista can-
didaţilor se află ingine-

rul agrochimist Cristian Hera, istoricul Alexandru Vulpe, inginerul
chimist Bogdan Simionescu şi inginerul Dan Tufiş. Academicianul
Cristian Hera ocupă şi în prezent funcţia de vicepreşedinte al forului
cultural şi ştiinţific. Totodată, pentru postul de secretar general al
instituţiei s-au înscris fizicianul Emil Burzo, inginerul Dan Tufiş şi
Victor Voicu. Medicul farmacolog Victor Voicu a candidat şi la func-
ţia de preşedinte al Academiei Române, la alegerile care au avut loc
pe 8 aprilie. Pe 24 aprilie va avea loc o Adunare Generală la Academia
Română pentru alegerea celor patru vicepreşedinţi şi a secretarului
general – membrii Biroului de prezidiu al instituţiei –, după ce, pe 8
aprilie, a fost ales în funcţia de preşedinte inginerul electronist şi
doctor inginer Ionel Valentin Vlad.

„Turnirul scriitorilor”, un duel în
premieră al marilor scriitori

Evenimentul va avea
loc în perioada 30 aprilie
– 1 mai şi îşi propune să
reia seria unor astfel de
manifestări cu tradiţie în
oraş înainte de 1989, dar
şi după Revoluţie. „Turni-
rul scriitorilor” se află la
prima ediţie şi va reuni la
Sighişoara nume mari ale
culturii româneşti, precum
Norman Manea, Varujan
Vosganian, Florina I lis,
Dan Lungu, regizorul Ste-
re Gulea, Alexandru Ma-

tei, scriitori, traducători şi editori din Cehia şi Ungaria. Potrivit Radio
România – partener media al evenimentului –, vor avea loc lansări de
carte, vernisajul unei expoziţii pe tema interferenţei între literatură şi
arta plastică, un concert de pian susţinut de maestrul Viniciu Moro-
ianu şi proiecţie de film.

Scriitor, dramaturg, regizor, traducător,
Alina Nelega este, totodată, conferenţiar
universitar doctor la Universitatea de Arte
Târgu Mureş, director artistic la Teatrul
Naţional Tg. Mureş şi consilier artistic la
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel”. A
publicat mai multe vo-
lume de dramaturgie şi
a regizat spectacole la
Teatrul Naţional şi Tea-
trul „Ariel” din Tg.
Mureş, ca şi la Teatrul
Odeon din Bucureşti.

Personalitate comple-
xă, cu un CV impresio-
nant, în care se mai re-
găsesc numeroase pre-
zenţe în culegeri şi an-
tologii, burse în străinătate, participări la festivaluri na-
ţionale şi internaţionale, Alina Nelega a fost distinsă cu
importante premii. Pe lista acestora se află şi titlul de
Autor European acordat de Heidelberger Stueckemarkt
(Festivalul de piese noi de la Heidelberg, Germania),
pentru piesa „Amalia respiră adânc”, în 2007.

Alina Nelega a colaborat, recent şi cu Teatrul pen-
tru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova, pentru cea
mai recentă premieră, prezentată pe data de 5 aprilie

„În trafic”, de Alina Nelega, desemnată cea
mai bună piesă românească a anului 2013

a.c. Este vorba
despre specta-
colul „Eu sunt
Shakespeare”,
pe un text
scris special de
autoare pentru
instituţia craio-
veană, în regia
lui Gavril Ca-
dariu, cu sce-
nografia sem-
nată Oana
Micu şi Tibe-
riu Toitan.

Programul „Piesa anului” al Uniunii Teatrale din Ro-
mânia se desfăşoară sub egida şi cu sprijinul Casei
Regale a României. Proiectul a fost iniţiat în 1990 şi
are scopul de a stimula apariţia noilor piese de teatru
în vederea susţinerii unui profil diversificat al reperto-
riului teatral românesc şi al literaturii dramatice româ-
neşti, în genere. În 2013, titlul a fost câştigat de Liviu
Lucaci cu piesa „Nostalgicii călători”, în 2012 a re-
venit Oanei Maria Cajal pentru piesa „Ultimul pact”,
iar în 2011 câştigătoare a fost desemnată piesa lui
Radu F. Alexandru „Labirintul”.

MAGDA BRATU

„În trafic”, de Alina Nelega, a fost desemnată câştigătoare a Concursului de dramaturgie „Cea mai
bună piesă românească a anului 2013”, organizat de Uniunea Teatrală din România (UNITER), potri-
vit unui comunicat de presă remis, ieri, de instituţie. Textul – rămas în selecţia finală alături de
„Pasărea de foc” de Eva Crişan – a fost ales de un juriu format din criticii de teatru Adriana Popescu,
Marina Constantinescu şi Marian Popescu. Premiul va fi oferit în seara Galei Premiilor UNITER din
28 aprilie a.c., iar Editura UNITEXT a UNITER va publica un volum cu piesa câştigătoare.

Conform statutului Uni-
unii Teatrale din România,
Senatul UNITER acordă la
Gală premiul de excelenţă,
premiile pentru întreaga
activitate şi premiile specia-
le. Pe baza propunerilor
primite din partea teatrelor
şi a propunerilor membri-
lor Senatului UNITER, au
fost aleşi câştigătorii.

Astfel, Premiul de excelenţă îi
revine actorului Victor Rebengiuc,
Premiul pentru întreaga activitate la
categoria „actori” – lui Petru Ciubo-
taru, la categoria „actriţe” – Virgi-
niei Itta Marcu, la categoria „regi-
zori” – lui Mihai Măniuţiu, la cate-
goria „scenografie” – Ancăi Pâsla-
ru, la categoria „critică şi istorie tea-
trală” – lui Zeno Fodor. De aseme-
nea, jurnalista şi traducătoarea Ra-
luca Rădulescu va primi Premiul
special pentru contribuţia la redi-
mensionarea într-un discurs con-
temporan a unei cărţi fundamentale
pentru practica şi teoria teatrală: K.

Gala Premiilor UNITER –
peste două săptămâni,

la Palatul Culturii din Târgu Mureş
Ediţia a 22-a a Galei Premiilor UNITER, eveniment de analiză a

fenomenului teatral românesc, va avea loc luni, 28 aprilie a.c.,
începând cu ora 21.00, la Palatul Culturii din Târgu Mureş. Gala
va fi transmisă în direct pe TVR 1 şi la Radio România Cultural,
dar şi online, pe www.tvr.ro şi www.uniter.ro. Juriul final format
din Puiu Antemir, Alice Georgescu, Sanda Manu, Virginia Mirea
şi Ion Parhon va decide în seara galei câştigătorii.

S. Stanislavski – „Munca actorului
cu sine însuşi”. Premiul special pen-
tru teatru-dans a fost obţinut de An-
dreea Gavriliu şi Ştefan Lupu, pen-
tru spectacolul „Zic-Zac”, iar Pre-
miul special pentru teatru-document
– de Gianina Cărbunariu, pentru
spectacolul-studiu „Tipografic ma-
juscul”, coproducţie dramAcum şi
Festivalul Internaţional de Teatru de
la Nitra, Slovacia, în parteneriat cu
Teatrul Odeon.

În ceea ce priveşte nominalizări-
le pentru cea de-a XXII-a ediţie a
Galei UNITER, juriul a fost alcătuit
din criticii de teatru Andreea Dumi-
tru, Sebastian-Vlad Popa şi Ionuţ So-

ciu. Doi actori craioveni
sunt nominalizaţi la premiile
din acest an. Pentru rolul
Tot din spectacolul “Fami-
lia Tot” de Orkeny Istvan,
în regia lui Bocsardi Las-
zlo, pus în scenă în toam-
na anului trecut la Teatrul
Naţional „Marin Sorescu”,
Valer Dellakeza a fost
nominalizat pentru Cel mai
bun actor în rol secundar.
La categoria Cea mai
bună actriţă în rol secun-

dar, Romaniţa Ionescu a fost no-
minalizată pentru rolurile Mara,
Mama Marei, Psiholog şi Prezenta-
tor TV din spectacolul “Profu’ de
religie” de Mihaela Michailov, în
regia lui Bobi Pricop, a cărui premie-
ră a avut loc pe scena craioveană
tot în toamna trecută.

Ediţia din acest an a Galei este
organizată de UNITER, Consiliul
Judeţean Mureş, Televiziunea Ro-
mână, Teatrul Naţional Târgu
Mureş, în colaborare cu Ministe-
rul Culturii şi Primăria municipiu-
lui Târgu Mureş.

MAGDA BRATU
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COMENTAR IU

Dupã anexarea peninsulei Cri-
meea, la 18 martie a.c., ºi sancþi-
unile decretate contra Kremlinu-
lui, criza ucraineanã a dobândit di-
mensiunea unui seism geopolitic.
Conflictul implicã integrarea punc-
telor de vedere concurente ale tu-
turor actorilor. Deºi proclamaþiile
morale ale cancelariilor occiden-
tale substituie orice analizã rece.
Iar tratamentul mediatic al eveni-
mentelor din Ucraina confirmã
acest lucru: pentru o parte a di-
plomaþiei occidentale, criza trã-
deazã o asimetrie între interesele
ºi percepþiile actorilor ºi se redu-
ce la o confruntare între bine ºi
rãu. Existã o obsesie anti-rusã,
dupã cum existã ºi o obsesie anti-
americanã, odatã cu sfârºitul rãz-
boiului rece ºi al lumii bipolare,
cel puþin în varianta rusã a aces-
teia. Oricum, ºi una ºi alta dintre
obsesii rãmân la fel de oarbe ºi de
pãtimaºe, nu conving pe de-an-
tregul, dovedindu-se identic de
contraproductive. UE a decis,
luni, extinderea listei proscriºilor
ruºi ºi ucraineni vizaþi de sancþi-
uni pentru escaladarea tensiunilor
din estul Ucrainei. Reuniþi la Lu-
xemburg, miniºtrii de Externe ai
UE au insistat asupra „importan-
þei decisive” a reuniunii de la Ge-
neva, prevãzutã pentru joi, 17
aprilie, între reprezentanþii Ucrai-
nei, Rusiei, SUA ºi UE. Dacã în
cursul întâlnirii de la Geneva, în
formatul de patru, tensiunile per-
sistã, europenii ar putea decide

UcrainaUcrainaUcrainaUcrainaUcraina: Un seism geopolitic: Un seism geopolitic: Un seism geopolitic: Un seism geopolitic: Un seism geopolitic

trecerea la „faza trei” a sancþiuni-
lor, cele de ordin economic, sus-
ceptibile a lovi dureros Rusia. Luni
seara târziu, Vladimir Putin ºi Ba-
rack Obama, într-o conversaþie
telefonicã consacratã situaþiei din
Ucraina, calificatã ca francã ºi di-
rectã, s-au arãtat dispuºi „sã uze-
ze de influenþa lor” pentru evita-
rea basculãrii crizei într-un rãz-
boi civil. Vladimir Putin a negat
toate ingerinþele Moscovei în es-
tul Ucrainei ºi a cerut Washingto-
nului sã exercite influenþa sa asu-
pra autoritãþilor de la Kiev, pentru
evitarea unei „bãi de sânge”, cum
se aratã în comunicatul Kremli-
nului. Când împãrãteasa Ecateri-
na a II-a a construit oraºele Do-
neþk, Harkov, Odessa, Dneprope-
trosk ºi altele în regiunea esticã a
Ucrainei, nimeni nu ºi-a imaginat
cã aceastã parte a Rusiei, deveni-

tã þarã, va fi un stat naþionalist ºi
rusofob. Chiar dacã niciodatã ca-
zacii n-au fost ruºi. Recursul la
istorie are rostul sãu. Clar este un
lucru: puterea de la Kiev ºi-a pier-
dut autoritatea asupra þãrii. Iar
proruºii utilizeazã situaþia confu-
zã creatã pentru decredibilizarea
puterii de la Kiev, altminteri ne-
recunoscutã de Moscova. Nu
este exclus ca Ucraina, dupã ale-
geri, programate în luna mai,
dacã acestea vor avea loc, sã se
dividã în douã sau trei þãri în scurt
timp. Întrebarea este urmãtoarea:
doreºte Kremlinul o Ucrainã sta-
bilã, democraticã proeuropeanã?
Dacã avem în vedere relaþiile eco-
nomice bilaterale, rãspunsul este
mai de grabã pozitiv. Deteriora-
rea relaþiilor economice între
Rusia ºi Ucraina, în plan logic
înseamnã mai degrabã ruinarea

Ucrainei. Iar admiterea acestei þãri
ex-sovietice în UE, deºi drumul
e lung, înseamnã o a doua Gre-
cie, ºi aceasta deloc salvatã. Ru-
sofonii solicitã imperativ referen-
dum într-o þarã condusã de un
preºedinte interimar, Oleksandr
Turcinov, fãrã nici o legitimitate
constituþionalã. O þarã care a in-
terzis, ca limbã oficialã, rusa,
vorbitã de rusofoni. Care este le-
gitimitatea guvernului de la Kiev?
Este democratic pentru un partid
guvernamental (Svoboda) sã tri-
mitã deputaþii sãi pentru a forþa
demisia ºefului televiziunii publi-
ce de la Kiev pentru faptul cã a
retransmis un extras dintr-un dis-
curs al lui Vladimir Putin? Ser-
ghei Lavrov, ºeful diplomaþiei
ruse, a propus federalizarea þãrii
dupã modelul european, helvet,
belgian sau german. Federaliza-
rea fiind singura soluþie pentru
buna coabitare a populaþiei, cu
destule asimetrii în convingeri.
A se vedea Belgia: flamanzii ºi
valonii. Ideea federalizãrii nu este
însuºitã de puterea de la Kiev ºi
se evocã scenariul georgian ºi
obsesia lui Putin de a restaura
grandoarea rusã. Prin crearea
unei uniuni eurasiatice, un spa-
þiu economic ºi politic, cu Ru-
sia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîs-
tan, Armenia ºi o parte din
Ucraina. Deocamdatã, oraº dupã
oraº, în estul Ucrainei, se predã
separatiºtilor, puterea de la Kiev
funcþionând în vid.

Apele foarte adânci au con-
strâns, ieri, robotul submarin însãr-
cinat cu gãsirea epavei avionului
Boeing 777 al companiei Malaysia
Airlines, care a dispãrut de pe rada-
re pe 8 martie, cu 239 de personae
la bord, în timpul unei curse Kuala
Lumpur-Beijing, sã-ºi scurteze mi-
siunea la ºase ore, au anunþat auto-
ritãþile australiene. Vehiculul auto-
nom submarin Bluefin-21, echipat
cu un sonar, a fost mobilizat luni
seara de nava australianã Ocean
Shield, care coordoneazã operaþiu-
nile de cãutare a avionului. „Dupã
aproximativ ºase ore de misiune,
Bluefin-21 a atins limita de adânci-
me (4.500 de metri) ºi s-a ridicat la
suprafaþã”, a anunþat Centrul co-

Prima misiune a robotului submarin pentru gãsirea
epavei avionului Boeing 777 a fost scurtatã

mun de coordonare a agenþilor
(JACC), însãrcinat cu organizarea
operaþiunilor. „Informaþiile colectate
pe parcursul celor ºase ore de cãu-
tãri sunt în curs de recuperare ºi de
examinare”, a precizat JACC.  Ro-
botul trebuia iniþial sã îndeplineascã
o misiune de 16 ore. O a doua misiu-
ne urma sã fie efectuatã tot în cursul
zilei de ieri, în cazul în care condi-
þiile meteorologice vor fi favorabi-
le, a anunþat JACC. Bluefin-21 are
forma unei torpile lungi de 4,93
metri ºi este echipat cu un sonar.
Zona în care Ocean Shield sondea-
zã fundul oceanului este de doar
câþiva kilometri pãtraþi ºi se situea-
zã la 2.312 kilometri nord-vest de
Perth, oraº situat în vestul Australiei.

Primãria oraºului american Detroit, aflat în
faliment, a lansat un site online prin intermediul
cãruia vrea sã vândã la licitaþie o parte dintre cele
16.000 de locuinþe vacante pe care le deþine, la
preþuri începând de la 1.000 de dolari. Portalul
BuildingDetroit.org a fost lansat luni ºi prezintã,
pentru început, 15 locuinþe a cãror vânzare va
începe la 5 mai. Primãria, care a intrat în posesia

Primãria oraºului Detroit, aflat în faliment,
vinde locuinþe pornind de la 1.000 dolari

acestora în contul taxelor neplãtite de proprie-
tari, vrea sã vândã câte o casã pe zi, potrivit
CNN. Cumpãrãtorii trebuie sã reabiliteze rapid
casele, iar în ºase luni trebuie sã fie locuite, în
caz contrar urmând sã piardã proprietatea, dar
ºi banii plãtiþi. Multe dintre cartierele din Detroit,
oraº aflat în declin economic de mai multe dece-
nii, au fost lovite puternic în perioada crizei fi-

nanciare ºi nu reuºesc încã sã-ºi revinã, afectate
ºi de intrarea primãriei din Detroit în faliment, în
iulie anul trecut. Licitaþiile sunt deschise doar lo-
cuitorilor din statul american Michigan, precum
ºi companiilor fãrã istoric de încãlcare a regle-
mentãrilor privind taxele ºi construcþiile. Ca ur-
mare a declinului economic, în oraº se aflã zeci
de mii de clãdiri ºi terenuri abandonate.

Berlusconi îºi va executa pe-
deapsa sub formã de muncã
în folosul comunitãþii

Fostul ºef al guvernului italian,
Silvio  Berlusconi, condamnat de-
finitiv în august 2013 la patru ani
de închisoare, din care trei au fost
amnistiaþi, pentru fraudã fiscalã
(procesul Mediaset), se pregãteºte
sã facã muncã în folosul comuni-
tãþii. Avocaþii sãi ceruserã sãptã-
mâna trecutã ca el sã beneficieze
de aceastã executare a pedepsei,
mai degrabã decât prin arest la
domiciliu, ceea ce i-ar oferi mai
multã libertate de miºcare. Nu se
face însã nici o precizare în legã-
turã cu modalitãþile în care va avea
loc munca în folosul comunitãþii.
Ca urmare a vârstei sale, de 77 de
ani, ºi a faptului cã nu este vorba
de o crimã sângeroasã, Berlusconi
nu riscã închisoarea, dar arestul la
domiciliu este foarte restrictiv, i-
ar fi limitat puternic deplasãrile
ºi l-ar fi obligat sã se prezinte pe-
riodic la comisariatul de poliþie.
AFP noteazã cã Berlusconi þine
foarte mult sã nu-ºi piardã presti-
giul ºi doreºte sã participe la cam-
pania partidului sãu, Forza Italia
(de centru-dreapta), pentru alege-
rile europene din 25 mai, în timp
ce aceastã formaþiune scade în po-
pularitate.

Joseph Daul: Europa unitã
înseamnã filme porno fãrã
frontiere

Preºedintele PPE, Joseph
Daul, a lãudat, ieri, avantajele
unei Europe unite, afirmând cã
vizionarea unor filme pornografi-
ce era mult mai complicatã în pe-
rioada frontierelor ºi monedelor
naþionale. Într-un interviu pentru
cotidianul „Les Dernieres Nouvel-
les d’Alsace” (DNA), rãspunzând
unei întrebãri referitoare la modul
de a-i convinge pe alegãtori sã par-
ticipe în alegerile europene de la
25 mai, Daul - care a crescut în
Alsacia, la câþiva kilometri de fron-
tiera germanã - îºi evocã tinere-
þea, într-o perioadã în care euro-
penii erau supuºi unor controale
la frontierã ºi nu dispuneau de o
monedã unicã. „Atunci când pri-
mesc grupuri de vizitatori tineri (la
Parlamentul European) care îmi
spun cã Europa nu serveºte la ni-
mic, le vorbesc despre protecþia
mediului, securitatea alimentarã”,
a declarat deputatul, în vârstã de
67 de ani. „Iar apoi le spun cã la
vârsta lor, la 18 ani, când voiam
sã merg la Kehl”, un oraº de fon-
tierã care se învecineazã cu Stras-
bourgul, „pentru a vedea filme
porno, care erau interzise în Fran-
þa, îmi lua uneori douã ore ºi ju-
mãtate sã trec prin vamã! Ajun-
geam la cinema ºi filmul era ter-
minat! (...) Iar o datã din douã îmi
uitam portofelul cu mãrci! Când
le spui asemenea lucruri tinerilor,
înþeleg imediat la ce serveºte Eu-
ropa”, a conchis Daul. Deputatul
francez, care prezideazã din 2007
principalul grup politic din cadrul
PE, nu candideazã pentru un nou
mandat în mai. El intenþioneazã
sã se consacre întru totul preºedin-
þiei PPE, funcþie în care a fost ales
în noiembrie.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
În perioada Sfintelor Sãrbã-

tori Pascale ºi în intervalul 1 – 4
mai 2014 S.C. SALUBRITATE
Craiova SRL va colecta deºeu-
rile menajere de la populaþie
dupã graficul corespunzãtor
fiecãrei zile, fãrã alte modificãri.

SOCIETATE COOPERATI-
VÃ DE CONSUM PLENIÞA.
CONVOCATOR. ADUNARE
GENERALÃ ORDINARÃ ªI EX-
TRAORDINARÃ din data de
30.04.2014. Consiliul de admi-
nistraþie al Societãþii Coopera-
tive de Consum Pleniþa, în te-
meiul legii nr. 1/2005 ºi al Ac-
tului Constitutiv al societãþii co-
operative de consum convoa-
cã Adunarea generalã ordina-
rã a membrilor cooperatori ai
societãþii cooperative la data
de 30.04.2014 la ora 10.00 la
sediul societãþii cooperative
din comuna Pleniþa judeþul
Dolj ºi Adunarea generalã ex-
traordinarã a membrilor coo-
peratori la data de 30.04.2014
ora 12.00 la aceeaºi adresã a
societãþii având urmãtoarele
ordini de zi: Pentru Adunarea
generalã ordinarã. 1. Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea
raportului Consiliului de Ad-
ministraþie pe anul 2013. 2. Pre-
zentarea ºi discutarea rapor-
tului cenzorului. 3. Discutarea
situaþiei financiare anuale ºi
stabilirea modului de reparti-
zarea profitului. 4. Descãrca-
rea de gestiune a administra-

torilor. 5. Revocarea actualilor
cenzori (plin ºi supleant) ºi ale-
gerea unui cenzor plin ºi cen-
zor supleant. 6. Adoptarea
bugetului de venituri ºi chel-
tuieli pe anul 2014 ºi mãsurile
de realizare a acestuia. 7. Sta-
bilirea indemnizaþiei pentru
membrii Consiliului de Admi-
nistraþie ºi a cenzorului pe
anul 2014. 8. Aprobarea virã-
rii unui procent de 10% din
vânzãrile de active în contul
U.J.C.C Dolj. 9. Aprobarea
cuantumului cotizaþiei lunare
cãtre U.J.C.C Dolj. 10. Diver-
se. Pentru Adunarea genera-
lã extraordinare: 1. Aprobarea
bunurilor aparþinând societã-
þii cooperative care pot face
obiectul ipotecãrii, gajãrii, în-
chirierii sau înstrãinãrii pe
parcursul anului 2014 pre-
cum ºi actualizarea punctelor
de lucru la ORC Dolj. 2. Man-
datarea C.A cu îndeplinirea
demersurilor necesare exe-
cutãrii operaþiunilor de la pct.
1, modificarea actului consti-
tutiv ºi mandatarea persoanei
care sã reprezinte societatea
la ORC Dolj. 3. Diverse. În ca-
zul în care la data ºi ora stabi-
litã nu se întruneºte cvorumul
de ºedinþã cerut de lege pen-
tru desfãºurarea adunãrilor,
acestea se reconvoacã pen-
tru data 7.05.2014 la aceeaºi
orã, în acelaºi loc, ºi cu ace-
eaºi ordine de zi.

Anunþul tãu!
Primãria comunei GA-

LICEA MARE, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei pu-
blice de execuþie tempo-
rar vacantã de INSPEC-
TOR, CLASA I, GRADUL
ASISTENT în data de
28.04.2014, ora 10.00 -
Proba scrisã ºi în data de
30.04.2014, ora 10.00- In-
terviul. Relaþii suplimenta-
re: la Primãria comunei
Galicea Mare, str. Calafa-
tului nr. 17, judeþul Dolj ºi
la telefon: 0251/316.004.

Începand cu data de
3.04.2014, ora 10:00, a fost
deschisã sesiunea a II-a de
inscriere in cadrul Progra-
mului national multianual
de infiintare si dezvoltare
de incubatoare tehnologi-
ce si de afaceri. Potentia-
lii beneficiari ai Programu-
lui sunt asteptati la sediul
Incubatorului Transfron-
talier Tehnologic si de
Afaceri Craiova din Calea
Bucuresti, nr. 154 A, pen-
tru depunerea documente-
lor necesare privind inclu-
derea in program. Sesiunea
de depunere a documente-
lor va fi deschisa pana la
data de 30.04.2014, ora
17:00. Date de contact:
Telefon: 0251.470.549 /
0786.256.556.  E-mai l :
atde2011@yahoo.com.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. DOLARUL GÃURIT

anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea de colectare
deºeuri feroase ºi neferoase ce
se desfãºoarã în oraºul Filiaºi
str. Rozelor, nr. 1 A, 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 pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 1.05.2014.

CAZACU NICOLAE ºi CAZA-
CU DOINA titular proiect, anunþã
publicul  interesat asupra luãrii
deciziei Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, de încadrare -
FÃRÃ ACORD DE MEDIU - pen-
tru proiectul Schimbare destina-
þie imobil existent P + 2 + M din
birouri în spaþii medicale propus
a fi amplasat în municipiul Craio-
va, str. Morii, nr. 33, 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 9.00-14.00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare pânã la
data de 20.04.2014.

COMUNA CIOROIAªI, anun-
þã elaborarea  primei  versiuni  a
PLANULUI  URBANISTIC GENE-
RAL – COMUNA CIOROIAªI -
JUDEÞUL DOLJ ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþi-
nerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului
se poate realiza la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craio-
va, judeþul Dolj, la sediul titularu-
lui, Primaria Cioroiaºi, cu sediul
în satul Cioroiaºi, comuna Cio-
roiaºi, judeþul Dolj. Comentariile
ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj în termen
de 18 zile calendaristice de la pu-
blicarea anunþului.

A trecut un an ºi jumãtate
de când bunul nostru tatã ºi
soþ, ªTEFAN NICU (APRO-
ZARU) a plecat într-o lume
mai bunã. Ne-a lãsat singuri
ºi triºti, casa e goalã fãrã el,
la fel ºi inimile noastre. Ne
lipseºte cãldura sufletului sãu
cald ºi bun.

Pentru tot ce a fãcut pentru noi,
pentru tot ce a însemnat pentru
familie, can-
dela la cãpã-
tâi va fi veºnic
aprinsã.

Lacrimi ºi
flori! Familia
îndureratã.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Coafez ºi tund la domi-
ciliul clientului. Telefon:
0785/ 449.260.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, exe-
cut reparaþii canapele,
fotolii, colþare. Calitate ºi
seriozitate. Telefon:
0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon: 0761/
142.328.
Vând garsonierã semide-
comandatã Valea Roºie.
Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj.
III. Telefon: 0761/387.316.

Vând 2 decomandate 4/
4 Billa. Telefon: 0749/
437.958; 0740/218.188.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0 (sau
închiriez). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionali-
zatã, zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual, schimb
cu apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 decomandate
1 Mai, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, 86 m.p. îmbunã-
tãþir i .  Preþ 49.000
euro. Telefon: 0761/
142.328.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea Bu-
cureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.

Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad comer-
cial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, 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. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
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 liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.

Vând, închiriez teren, zona
CITROEN, MAZDA, Ca-
lea Bucureºti, km 9, ideal
showroom parc auto, ben-
zinãrie, 1000 m, deschide-
re 18 m, sau 2000 m – 36
m. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scur-
tu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Co-
ºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lã-
þime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 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.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-
3. Telefon: 0763/690.698.

SCHIMBURI
Schimb apartament cen-
tral în Timiºoara cu simi-
lar în Craiova. Telefon:
0740/887.095.
Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Cala-
fat, 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 exce-
lentã 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 me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, 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, car-
net. Telefon: 0770/183.681.
300 lei, negociabil.
Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
COMBINÃ Levarda,
stare excepþionalã. Tele-
fon: 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 vin roºu 5 lei litru.
Telefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã,
60 elemente calorifer
fontã, 5 baterii, 110 þi-
gle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATIS-
TE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/
684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron, aparate
de radio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Telefon:
0729/977.036.

Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil -
stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni so-
iurile 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 pie-
le 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, poli-
zor (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 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pen-
tru Renault Megane 2.
Telefon: 0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
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Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Telefon:
0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, con-
venabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate, pie-
se Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã deo-
sebit! 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 pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.

Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric, þea-
vã neagrã, schelã me-
talicã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.

Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 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”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.

Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (nefo-
losiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, 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.  Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament de-
comandat Sãrari, reno-
vat, apã potabilã conto-
rizatã pe casa scãrii, 2
balcoane. Telefon: 0761/
665.763.

Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craiovi-
þa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând loca-
þie pentru cultivarea cãp-
ºunilor din solarii suspen-
date. Telefon: 0762/
278.639.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230 Euro
/ lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24, ani pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Împãrþim fructe-
le. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a ame-
naja o grãdinã. Tele-
fon: 0727/884.205.

PIERDERI
PIERDUT COD FIS-
CAL NR. 20217706.
Se declarã nul.
Pierdut cãþel rasa Bi-
chon, în zona Stadio-
nul Tineretului, strada
Buziaº, în vârstã de 6
luni. Rãspunde la nu-
mele Frichi. Gãsitorului
bunã recompensã. Te-
lefon: 0743/091.520;
0743/838.383.
CONDOLEANÞE
Prof. Aristide Gheor-
ghiu este alãturi
de familie la dece-
sul d.nei MLADIN
RODICA fostã se-
cretarã la Grupul
ªcolar Anghel Sa-
ligny ºi C.T.C.D.
Neniþescu Craiova.
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A 33-A
Vineri: Osasuna – Valladolid 0-0.
Sâmbãtã: Celta – Sociedad 2-2 (Nolito 37

pen., Santi Mina 82 / Canales 8, Griezmann
43), Villarreal – Levante 1-0 (Perbet 90+5),
Granada – Barcelona 1-0 (Brahimi 16), Real
M. – Almeria 4-0 (Di Maria 28, Bale 53, Isco
56, Morata 85).

Duminicã: Betis – Sevilla 0-2 (Gameiro 30
pen., 82), Valencia – Elche 2-1 (Piatti 22, Parejo
61 / Coro 28), Getafe – Atl. Madrid 0-2 (Godin
40, D. Costa 84), Espanyol – Rayo 2-2 (Stuani
3, Colotto 88 / Falque 43, Larrivey 50).

Luni: Bilbao – Malaga 3-0 (Aduruz 4, 46,
Herrera 62).

1. Atl. Madrid 82 11. Malaga 38
2. Real M. 79 12. Celta 37
3. Barcelona 78 13. Granada 37
4. Bilbao 62 14. Rayo 37
5. Sevilla 56 15. Elche 35
6. Villarreal 52 16. Osasuna 34
7. Sociedad 51 17. Valladolid 32
8. Valencia 44 18. Getafe 31
9. Espanyol 41 19. Almeria 30
10. Levante 40 20. Betis 22

SERIA A – ETAPA A 33-A
Sâmbãtã: Sassuolo – Cagliari 1-1 (Zaza 36 /

Ibraimi 47 pen.), Roma – Atalanta 3-1 (Taddei
13, Ljajici 44, Gervinho 63 / Migliaccio 78).

Duminicã: Bologna – Parma 1-1 (Cheru-
bin 44 / Palladino 79), Livorno – Chievo 2-4
(Siligardi 6, Paulinho 34 pen. / Paloschi 9,
45+2, 56 pen., Thereau 23), Verona – Fioren-
tina 3-5 (Sala 14, Toni 73 pen., Iturbe 90+1 /
Cuadrado 31, Aquilani 44, 86, B. Valera 63,
Matri 83 pen.), Torino – Genoa 2-1 (Immobile
90+2, Cerci 90+3 / Gilardino 85), Sampdoria
– Inter 0-4 (Icardi 13, 63, Samuel 60, Palacio
79), Napoli – Lazio 4-2 (Mertens 42, Higuain
49 pen., 67, 90+4 / Lulici 21, Onazi 82), Mi-
lan – Catania 1-0 (Montolivo 23).

Luni: Udinese – Juventus 0-2 (Giovinco
16, Llorente 26).

1. Juventus 87 11. Verona 46
2. Roma 79 12. Sampdoria 41
3. Napoli 67 13. Genoa 39
4. Fiorentina 58 14. Udinese 38
5. Inter 53 15. Cagliari 33
6. Parma 51 16. Chievo 30
7. Torino 48 17. Bologna 28
8. Milan 48 18. Livorno 25
9. Lazio 48 19. Sassuolo 25
10. Atalanta 46 20. Catania 20

PREMIER LEAGUE – RESTANÞE
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Arsenal –

West Ham.
Astãzi, 21:45: Everton – Crystal P., Man.

City – Sunderland.
1. Liverpool 77 11. West Ham* 37
2. Chelsea 75 12. Crystal P.* 37
3. Man City** 70 13. Hull* 36
4. Everton* 66 14. Aston V.* 34
5. Arsenal* 64 15. Swansea 33
6. Tottenham 60 16. West B.* 33
7. Man. Utd* 57 17. Norwich 32
8. Southampton 48 18. Fulham 30
9. Newcastle 46 19. Cardiff 29
10. Stoke 43 20. Sunderl.** 25
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin.
Din campionatul englez s-au scurs 34 de

etape.

CUPA FRANÞEI – SEMIFINALE –
O SINGURÃ MANªÃ

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

Astãzi, 22:00: Guingamp – Monaco.

CUPA GERMANIEI – SEMIFINALE –
O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Dortmund
– Wolfsburg.

Astãzi, 21:30: Bayern Munchen – Kaiser-
slautern.

Finalul de an competiþional este unul
de coºmar pentru Manchester City. Dupã
ce a câºtigat Cupa Ligii, echipa lui Ma-
nuel Pellegrini a fost eliminatã de Barce-
lona din UEFA Champions League ºi are
ºanse mari sã rateze ºi titlul în Premier

Ce pierdere pentru City! Yaya Toure – sezon încheiat
Ivorianul ar putea rata ºi CM din varã

La 24 de zile de la „Clasicul” de pe „Ber-
nabeu”, unde Barcelona s-a impus cu un
fabulos 4-3, cele douã mari rivale spaniole
se întâlnesc din nou în aceastã searã, în fi-
nala Cupei Regelui, meci programat pe „Mes-
talla” din Valencia, cu începere de la ora
22:30, în direct de la Digi Sport 1.

Eliminatã din Champions League de Atle-
tico Madrid ºi cu ºanse reduse la titlu, dupã
surprinzãtorul eºec din weekend cu Grana-
da, 0-1 în deplasare (meciuri în care Messi
a dezamãgit crunt), Barca îºi leagã toate spe-
ranþele în a mai cuceri un trofeu de acest
aceastã partidã, una în care nu va putea conta
nici pe Pique nici pe înlocuitorul sãu în cen-
tru defensivei, Marc Bartra, ambii acciden-
taþi. Plus cã nici Puyol nu e la capacitate
maximã, dupã o leziune mai veche. Situaþie
în care „Tata Martino” ar urma sã-l trimitã

• Va fi al 227 meci oficial între cele douã rivale, Real având
douã victorii în faþã: 90-48-88, golaveraj 382-367.
• Va a 7-a finalã de Cupã ce le aduce faþã în faþã pe Barca ºi

Real, scorul fiind de 4-3 în favoarea catalanilor; cel mai recent s-a
întâmplat în 2011, tot pe „Mestalla”, când madrilenii sau impus cu
1-0 dupã prelungiri, gol Ronaldo (a fost ºi ultimul lor trofeu).
• Barcelona este cea mai titratã echipã din Cupa Regelui, având

în palmares 26 de trofee ºi alte 10 finale. Ultima câºtigatã, în 2012,
contra lui Bilbao.
• Real a ajuns în cele mai multe finale de Cupã, 38, având

palmares negativ, 18-20; se aflã pe trei la numãrul de trofee, între
cele douã rivale plasându-se Bilbao (23).
• Cea mai mare diferenþã de scor între cele douã a fost înre-

gistratã în 1943, chiar în Cupã, Real câºtigând cu 11-1, în semifina-

în teren pe Adriano. Tot în ceea ce îl priveº-
te pe tehnicianul argentinian, presa spaniolã
a anunþat, luni, cã acesta va pãrãsi „Camp
Nou” în varã, rezultatele sub aºteptãri ur-
mând sã punã punct unui angajament ce ar
fi trebuit sã se încheie în 2015.

Trecând în cealaltã tabãrã, madrilenii,
calificaþi în semifinalele UCL, deºi au suferit
teribil la Dortmund (0-2, dupã 3-0), ºi mai
bine plasaþi în lupta pentru titlu, par sensibil
favoriþi, numai cã ºi ei au probleme de lot.
Una chiar mare de tot. Accidentat în turul
cu Borussia, Cristiano Ronaldo nu va putea
juca desearã. A spus-o chair antrenorul Car-
lo Ancelotti, ieri, într-o conferinþã de pre-
sã: „Am pierdut un jucãtor incredibil pen-
tru finala cu Barcelona. Însã accidenta-
rea sa va da mai multã încredere grupu-
lui. Jucãtorii noºtri sunt foarte motivaþi”.
Acum, accentul e pus pe o revenire a
portughezului în Liga Campionilor, prin-
cipalul obictiv în acest sezon, unde Real
o va înfrunta pe Bayern Munchen (23,
29 aprilie).

În rest, Carlo Ancelotti nu va putea con-
ta pe Marcelo, Khedira, Arbeloa ºi Jese.

Echipe probabile
Barcelona: Pinto – Dani Alves, Adria-

no, Mascherano, Alba – Xavi, Busquets,

Iniesta – Pedo, Messi, Alexis.
Real: Casillas – Carvajal, Pepe, Ramos,

Coentrao – Alonso, Modrici – Bale, Isco, Di
Maria – Benzema.

le. Barcelona a reuºit un maxim de 7-2 (1950).
• Prima finalã de Cupã a Spaniei s-a disputat în 1902, Bizcaya

– Barcelona 2-1, pe Hipodromo din Madrid.
• Campioana en-titre e Atletico Madrid, 2-1 cu Real, dupã pre-

lungiri, chiar pe „Bernabeu”.
• Lionel Messi (Barcelona) este cel mai prolific marcator din

istoria întâlnirilor directe dintre cele douã – 21 de goluri, în 27 de
apariþii; nici unul însã în Cupã. Madrilenii îl au vârf de lance pe
legendarul Alfredo di Stefano (18 reuºite); Ronaldo e doar pe locul
7, cu 13 goluri.
• Xavi Hernandez, dacã va juca în aceastã searã, va ajunge la

„Clasicul” cu numãrul 40. Mijlocaºul Barcelonei este devansat doar
de Manuel Sanchis (1983-2001) ºi Francisco Gento (1953-1971) –
ambii Real Madrid, cu 43, respectiv 42 de apariþii.

Date statistice despre „EL Clasico”

League, fiind învinsã pe “Anfield”, cu 3-2,
în weekend-ul trecut.

Cetãþenii trebuie sã se impunã atât în cele
4 etape rãmase de disputat, dar ºi în cele
douã restanþe pentru a mai spera la titlu. Pe
lângã acest aspect, jucãtorii lui Pellegrini

au nevoie ºi de puþin ajutor din
partea rivalilor de la Liverpool,
care trebuie sã se impiedice în ul-
timele 4 etape.

Ca ºi cum scenariul n-ar fi deja
unul mai puþin optimist pentru
echipa lui Pantilimon, tehnicianul
chilian a mai primit o veste proas-
tã. Nu va putea conta în ultimele
meciuri pe cel mai bun om al sãu
din acest sezon, ivorianul Yaya
Toure, accidentat în duelul de pe
“Anfiled”.

“Va fi imposibil ca Yaya Toure
sã mai joace pânã la finalul se-
zonului” a declarat dezamãgit Pel-
legrini. De asemenea, prezenþa ivo-
rianului la Cupa Mondialã din Bra-
zilia este pusã sub semnul între-
bãrii de speciliºtii britanici.

DIGI SPORT 1
22:30 – FOTBAL – Cupa Regelui Spaniei,

finala: FC Barcelona – Real Madrid.
DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de la Monte

Carlo: ziua a 3-a.
DIGI SPORT 3
16:30, 18:00 – POLO – Superliga

Naþionalã: Criºul Oradea – AMEFA Arad,
CSM Oradea – Steaua / 19:00 – BASCHET
(M) – Euroliga: ÞSKA Moscova – Panathi-
naikos Atena / 22:00 – FOTBAL – Cupa
Franþei, semifinale. Guingamp – Monaco /
2:00, 4:00 – FOTBAL – Cupa Liberatadores:
Lanus – Santos Laguna, Cruzeiro – Cerro
Porteno.

DOLCE SPORT
5:30 – BASCHET NBA: Denver – Golden

State.
DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL – Cupa Germaniei,

semifinale: Bayern Munchen – Kaiserslau-
tern.

EUROSPORT
18:45 – FOTBAL – Meci amical / 21:45 –

FOTBAL – Camp. Angliei: Man. City –
Sunderland.

PRO TV
20:30 – FOTBAL – Cupa României: Astra

– Petrolul.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 27 18 8 1 57-16 62
Astra 27 17 5 5 56-23 56
Petrolul 27 13 13 1 38-16 52
Dinamo 27 13 7 7 40-25 46
FC Vaslui 27 13 6 8 27-17 45
Pandurii 27 12 6 9 46-31 42
CFR Cluj 27 9 11 7 33-28 38
Botoşani 27 10 5 12 28-41 35
Chiajna 27 9 7 11 29-34 34
Gaz Metan 27 9 6 12 28-30 33
Ceahlăul 27 8 9 10 22-26 33
ACS Poli 27 8 7 12 21-30 31
„U” Cluj 27 8 6 13 24-40 30
Năvodari 27 7 8 12 22-42 29
Oţelul 27 8 4 15 29-44 28
FC Braşov 27 6 9 12 25-34 27
Viitorul 27 6 9 12 19-42 27
Corona 27 2 8 17 19-43 14
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Etapa a XXVII-a
Corona – ACS Poli 0-0
Steaua – FC Vaslui 0-1
A marcat: Temwanjera 84.
Astra – Concordia 1-0
A marcat: Alibec 41.
Petrolul – Gaz Metan 2-0
Au marcat: Albin 43, Mustivar 59.
Oţelul – CFR Cluj 0-1
A marcat: Rui Pedro 81.
Ceahlăul – Dinamo 0-1
A marcat: C. Matei 51.
 „U” Cluj – FC Botoşani 2-1
Au marcat: Lemnaru 43 – pen., 74 / Vaşvari 10.
Viitorul – FC Braşov 0-0
Pandurii – Săgeata 0-0

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

CS Universitatea
va achita 1
milion de euro
pentru mijlocaşul
format de
Benfica, Fernando
Alexandre, de la
Academica Coimbra

După ac hiziţionarea mijloc aşului lui
FC Braşov, Alexandru Mateiu,  pentru
suma de 300.000 de euro,  CS Univers i-
tatea pregăteşte o nouă lovitură pe piaţa
transferurilor. Astfel,  clubul din Bănie
es te gata să achite aproximativ 1 milion
de euro pentru închizătorul Fernando
Alexandre de la Ac ademic a Coimbra.
Mijloc aşul de 28 de ani este format la
Benfica ş i în acest sezon a marc at 2
goluri, unul deosebit de important, în
victoria cu FC Porto, scor 1-0, în luna
octombrie. Cotidianul britanic Daily Mir-
ror a anunţat că gruparea lusitană a re-
fuzat recent o ofertă de 500.000 de euro
de la West Ham United pentru mijocaşul
care a evoluat în 21 de meciuri din acest
sezon pentru ocupanta locului 9 în Liga
Sagres , pregătită de fos tul internaţional
portughez şi juc ător  la FC Porto şi La-
zio Roma, Sergio Conceic ao. Alexandre
s-ar putea alătura în vară lotului din Bă-
nie. În c ariera sa, Fernando José Ribei-
ro Alexandre a jucat la Benfica, Es trella
Amadora, Braga, Leixoes,  Olhanense şi
din vara trec ută evoluează la Academica
Coimbra. De asemenea, a fost internaţi-
onal de juniori al Portugaliei la mai mul-
te categorii de vârs tă. CS Univers itatea
mai pregăteşte în ac eas tă perioadă două
transferuri importante, vizate fiind postu-
rile de fundaş dreapta ş i atacant.

Răducioiu:
„E bine că a rămas o singură
echipă la Craiova”

În drum spre Serbia, unde participă la un
turneu, naţionala under 16 a României a poposit
în Bănie, la invitaţia şefului AJF Dolj, Silviu
Bogdan. Florin Răducioiu, antrenorul echipei, a
comentat situaţia fotbalului din Craiova: “Eram
puşti când admiram jocul acestei echipe. Vă
doresc să reveniţi acolo unde vă este locul, în
Liga 1, pentru că meritaţi, aveţi un trecut
extraordinar. Este inadmisibil ca acest oraş să
nu aibă o ec hipă-n Liga 1. S-a ajuns în
această situaţie din cauza incompetenţei
unora. E bine că acum este o singură echipă,
era anormal să fie două Universităţi”, a
declarat Florin Răducioiu. Acesta a fost
primit la Craiova de preşedintele AJF Dolj,
Silviu Bogdan, cu o sticlă de zaibăr. „Sunt
bucuros să o adaug colec ţiei personale de
vinuri” a adăugat fostul internaţional român.
Selecţionata under 16 a României a susţinut
acum o lună un mec i amic al cu selecţionata
Doljului, încheiat 0-0, la Mogoşoaia.

Ultima zi pentru
procurarea
biletelor gratuite

Conducerea CS Universitatea
Craiova a decis să continue
promoţia din campionat şi în play-
off şi va permite accesul în incinta
stadionului pe baza biletelor online
gratuite. Astfel, cine comandă
online bilete de pe site-ul clubului
(www.csuc.ro) va intra gratis la
meciul dintre CS Universitatea
Craiova şi FC Olt Slatina, partidă
care se va disputa vineri, cu
începere de la ora 12, pe stadionul
“Ion Oblemenco”. Biletele vor sosi
acasă, fără costuri, promoţia fiind
valabilă pentru tichetele de la
tribuna a doua şi Peluza Nord.
Biletele online se pot comanda până
astăzi, ora 12.

Snopova a revenit la SCM Craiova
Handbalista Yulia Snopova s-a alătu rat ieri lotulu i SCM Craiova, după

ce a fost nevo ită luna trecută să plece acasă, în  Ucraina, fiindcă îi exp i-
rase v iza de ş edere în România. Interul ucrainean a făcut parte din  ech i-
pa care aseară a întâlnit  la Chiajna naţionala de junioare a României, în tr-
un  meci amical. Snopova es te p rincipala marcatoare a echipei din Bănie,
cu  50 de goluri reuşite în acest sezon. SCM Craiova este implicată în
play-out-u l pentru  rămânerea în Liga Naţ ională, urmând să întâlneas că
la începutul lunii mai pe Neptun Constan ţa, iar mai devreme va începe
parcursul din Cupa României.

Slatina vine să
câştige în Bănie

Preşedintele formaţiei FC Olt Sla-
tina, Cristi Şcheau, s-a arătat opti-
mist în privinţa duelului cu CS Uni-
versitatea Craiova, programat vineri,
de la ora 12.00 (TVR 1), pe stadionul
„Ion Oblemenco”, din prima etapă a
play-off-ului Ligii a II-a, seria 2, con-
siderând că trupa lui Dan Oprescu
poate obţine un rezultat bun. „Mer-
gem la victorie. După modul cum s-
au disputat meciurile din sezonul re-
gulat, şansele sunt egale. Să nu ui-
tăm că la Slatina au câştigat pe gre-
şeala noastră şi în urma unor erori
mari de arbitraj. Dacă legăm câteva
victorii, pu tem recupera d iferenţa
faţă de primele două clasate” a de-
clarat conducătorul grupării de pe
malul Oltului, Cristi Şcheau, pentru
Gazeta Nouă.

Curtea de Apel
Bucureşti a mai
respins o solicitare
a lui Mititelu

Curtea de Apel Bucureş ti a
respins cererea grupării FC Univer-
sitatea Craiova, prin  care aceas ta
solicita anularea anumitor articole din
Regulamentul Disciplinar al Federa-
ţiei Române de Fo tbal, informează
frf.ro. „Respinge ca neîntemeiată ex-
cepţia lipsei de interes. Respinge ce-
rerea ca neîn temeiată”, se arată în
solu ţia Secţiei a VIII-a contencios
administrativ şi fiscal din cadrul Cur-
ţii de Apel Bucureşti. Decizia luată
luni de Curtea de Apel poate fi ataca-
tă cu recurs la Înalta Curte de Casa-
ţie şi Justiţie în 15 zile de la comuni-
care.
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