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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce culoare crezi că ni s-ar po-
trivi,  Popescule,  la situaţia asta
albastră în care suntem?
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Cu doar câteva zile îna-
inte de Paşte, mieii se vând

bine şi la preţuri accesibile în Piaţa Chiriac din Craiova. Numai
ieri au fost sacrificaţi 150 de miei şi iezi, măcelarii aranjând car-
casele aproape fără întrerupere, până la sfârşitul programului.
Preţul zilei a fost de 10 lei pe kilogramul în viu, unul rezonabil,
care i-a determinat pe cumpărători să se decidă pe loc asupra
mărfii. Ciobanii au fost şi ei cât de cât mulţumiţi deoarece majo-
ritatea au avut mulţi miei în turme şi trebuie acum să-i vândă.
Mai sunt trei zile de târg – piaţa rămâne deschisă până sâmbătă,
la ora 13.00 –, dar comercianţii par să fie hotărâţi să nu scadă din
preţ mai mult decât atât. Chiar şi aşa, după sacrificare, kilogra-
mul de carne le revine cumpărătorilor la preţul de 18 lei, mult
mai ieftin decât în supermarketuri.

Incubator nou
pentru copiii născuţi
prematur
la Spitalul Judeţean

Organizaţia „Salvaţi Copiii” – filiala
Dolj a dotat, ieri, maternitatea Spitalu-
lui Clinic Judeţean de Urgenţă din Cra-
iova cu un incubator performant, dar
şi un monitor de funcţii vitale, ambele
în valoare de 12.300 de euro. De ase-
menea, de un incubator nou va bene-
ficia, tot începând de mâine, şi Spitalul
Orăşenesc Segarcea. Acţiunea face
parte din seria dotărilor anunţate de
“Salvaţi Copiii” pentru 28 de materni-
tăţi şi secţii de nou-născuţi din Bucu-
reşti şi din ţară. Suma necesară achizi-
ţionării echipamentelor performante a
fost adunată în timpul campaniei de
strângere de fonduri derulată sub ge-
nericul “Bun venit pe lume”.
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Procurorii Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ) au început ieri urmãrirea pena-
lã pentru sãvârºirea infracþiunilor de
conflict de interese, abuz în serviciu,
fals material în înscrisuri oficiale ºi fals
în înscrisuri sub semnãturã privatã în
legãturã cu reconstituirea dreptului de
proprietate ºi arendarea unor terenuri
de pe raza comunei Nana, judeþul Cã-
lãraºi. Potrivit unui comunicat al Par-
chetului General remis Agerpres, do-
sarul privind terenurile din comuna
Nana a fost constituit în urma sesizã-
rii transmise de Corpul de control al
premierului Victor Ponta. Parchetul
transmite cã, în perioada urmãtoare,
vor fi efectuate actele de urmãrire pe-
nalã necesare soluþionãrii cauzei. Cor-
pul de control a fãcut verificãri la Pri-
mãria Comunei Nana care au avut ca
obiect respectarea prevederilor lega-
le în legãturã cu reconstituirea drep-
tului de proprietate asupra unor tere-
nuri situate în extravilanul comunei
Nana. Potrivit raportului, terenurile în
cauzã au aparþinut, începând cu anul
1945, Întreprinderii Agricole de Stat
Buciumeni, iar în 1999, prin privatiza-
rea societãþilor comerciale ce deþin în
administrare terenuri agricole sau te-
renuri aflate permanent sub luciu de
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Cod galben de ploi ºi ninsori în Dolj
Meteorologii au emis o avertizare

cod galben de ploi ºi ninsori, valabilã
de ieri, 16 aprilie, ora 18, pânã astãzi,
17 aprilie, ora 20. În intervalul menþi-
onat va ploua în cea mai mare parte a
þãrii. Judeþele aflate sub cod galben
sunt Caraº-Severin, Gorj, Vâlcea, Me-
hedinþi, Dolj, Olt, precum ºi jumãtatea
de nord a judeþului Argeº. În Oltenia ºi
în sudul Banatului, cantitãþile de apã
vor depãºi local 25-30 l/mp ºi izolat
50 l/mp, iar vântul va avea intensifi-
cãri cu viteze de 50-60 km/h. În zona
de munte va ninge, iar în Munþii Ba-
natului ºi vestul Carpaþilor Meridio-
nali stratul de zãpadã nou depus va fi
consistent ºi vor fi rafale de vânt de
peste 70 km/h. Temporar, vântul se va
intensifica ºi în Muntenia, unde va
depãºi la rafalã 60 km/h.

Va fi posibilã finanþarea unor
proiecte propuse de Republica
Moldova

Guvernul român va aproba o or-
donanþã care le va permite autoritãþi-
lor administraþiei publice locale din
România sã finanþeze proiecte propu-
se de cãtre cele din Republica Moldo-
va, în baza unor acorduri de înfrãþire
ºi cooperare, potrivit Agerpres. Pro-
iectul acestei ordonanþe a fost discu-
tat ieri, în cadrul unei convorbiri tele-
fonice între vicepremierul român Li-
viu Dragnea ºi fostul premier moldo-
vean Vlad Filat. Aceste acorduri vor
urmãri realizarea ºi finanþarea unor
obiective de investiþii ale unitãþilor
administrativ-teritoriale din Republi-
ca Moldova, programe comune cultu-
rale, sportive, de tineret ºi educaþio-
nale, stagii de pregãtire profesionalã,
dar ºi alte acþiuni care contribuie la
dezvoltarea relaþiilor de prietenie din-
tre cele douã maluri ale Prutului, po-
trivit unui comunicat difuzat de Parti-
dul Liberal Democrat din Moldova,
condus de Vlad Filat.

apã, suprafeþele de teren au fost pre-
luate de cãtre Agenþia Domeniilor Sta-
tului (ADS). Ulterior, prin concesiu-
ne, terenul agricol a revenit în exploa-
tarea societãþii Agromixt Buciumeni
SA, în schimbul unei redevenþe, pânã
în 2004, când contractul a fost reziliat.
În anii urmãtori, ADS a cedat Comisiei
locale de fond funciar Nana o supra-
faþã agricolã de 985,8912 ha, pentru
reconstituirea dreptului de proprieta-
te persoanelor îndreptãþite. Conform
documentului, la Primãria Comunei
Nana au fost înregistrate 957 de cereri

pentru reconstituirea dreptului de pro-
prietate, iar soluþionarea acestora de
cãtre Comisia localã de fond funciar,
în perioada 1997-2005, s-a fãcut de-
fectuos: nu a fost respectatã ordinea
de înregistrare, reconstituirea s-a rea-
lizat pe alte terenuri decât vechile am-
plasamente ale foºtilor proprietari, fãrã
obþinerea consimþãmântului persoa-
nelor îndreptãþite. Raportul mai aratã
cã majoritatea angajaþilor din Primãria
comunei Nana, precum ºi rudele ºi afi-
nii acestora au depus cereri pentru
reconstituirea dreptului de proprieta-

te. Printre aceºtia, primarul Gheorghe
Dobre ºi mama acestuia, fostul primar
Dumitru Budeºteanu, fostul vicepri-
mar Florian Decu, Vasilica Preda —
contabil ºi fiul ei, Marian Dobre, agent
agricol. Inspectorii Corpului de con-
trol au mai constatat cã, în perioada
2006-2007, la Primãria Comunei Nana
au fost înregistrate mai multe contracte
de arendare încheiate, în calitate de
arendatori, de persoane care nu aveau
calitatea de deþinãtori legali ai terenu-
rilor agricole ce au fãcut obiectul aces-
tor contracte, acestea obþinând titlu-
rile dupã încheierea contractelor de
arendare. În anul 2009, a mai consta-
tat Corpul de control, terenurile agri-
cole care au fãcut obiectul arendãrii
în condiþii nelegale au fost cumpãrate
de societatea Berfige SRL de la mai
multe persoane fizice, firmã care a în-
cheiat ºi alte contracte de arendare,
unele cu angajaþi ai primãriei. Conform
datelor obþinute de inspectori, socie-
tatea Berfige a fost înfiinþatã în 2009,
asociaþi ºi administratori fiind cetãþeni
italieni fãrã domiciliu sau reºedinþã pe
teritoriul României. La data de 9 sep-
tembrie 2013, societatea Berfige a vân-
dut Ioanei Bãsescu suprafaþa de
290,41 ha de teren agricol din comuna
Nana, pentru suma de 5.844.864,26 lei.

Pacientele care suferã de cancer
mamar vor avea, din mai, acces mai
facil la tratamente ºi reconstrucþie
mamarã prin endoprotezare, dupã
ce Guvernul a adoptat, ieri, o hotã-
râre care modificã ºi completeazã
HG nr.124/2013 privind aprobarea
programelor naþionale de sãnãtate
pentru 2013 ºi 2014. Ministerul Sã-
nãtãþii precizeazã cã 800 de bolna-
ve cu cancer mamar vor beneficia
de reconstrucþie mamarã, fiind alo-
cat un buget de 2,52 milioane lei,

Acces mai uºor la analize ºi operaþii
de reconstrucþie pentru pacientele

cu cancer mamar, din mai
Premierul Victor Ponta le-a solici-

tat ieri vicepremierului Gabriel Oprea
ºi miniºtrilor Transporturilor ºi Sã-
nãtãþii sã constituie un comitet spe-
cial de monitorizare a problemelor de
ordine publicã, medicale ºi aglome-
rãri de trafic care apar „inevitabil” în
perioada Paºtelui ºi a mini-vacanþei
de 1 Mai. „Domnul viceprim-minis-
tru Oprea, cu energia pe care i-o ºtiþi
foarte bine, ºi cu miniº-
trii de la Sãnãtate ºi de
la Transporturi, pânã se
terminã ºi 1 Mai, deci o
perioadã de aproape
zece zile, douã sãptã-
mâni, vreau sã faceþi un
comitet special de mo-
nitorizare legatã de situa-
þiile posibile, aglomerãri
de trafic, probleme la
spitale, ordine publicã.
Oamenii vor merge la
mare, la munte, vor sãr-
bãtori ºi Paºtele, vor
sãrbãtori ºi 1 Mai, când

Ponta cere un comitet special pentru
gestionarea problemelor medicale

ºi de trafic, de Paºte ºi 1 Mai

Senatorul PSD Gabriela Firea a venit, ieri, la Par-
chetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, însoþitã
de avocat, pentru a depune plângere pe numele
preºedintelui Traian Bãsescu, pentru ameninþare
ºi ºantaj. Dupã ce a depus plângerea, senatorul
social-democrat a declarat cã preºedintele i-a ter-
felit pe toþi cei apropiaþi ei ºi i-a mai rãmas sã se
rãzboiascã doar cu morþii, respectiv cu fostul sãu
soþ, precizând însã cã l-a iertat pe ºeful statului, ca

Firea a depus plângere pe numele lui Bãsescu, pentru ameninþare
om, dar are datoria sã apere onoarea Parlamentu-
lui. Ea a povestit cã marþi searã a fost bulversatã
dupã declaraþia fãcutã de Traian Bãsescu ºi nu a
înþeles toate nuanþele, dar când a ajuns acasã, fiul
ei cel mare i-a spus cã s-a simþit profund umilit ºi
jignit. „Pentru cã, printre punctele ºi suspensiile
preºedintelui, cu privire la faptul cã toþi bãrbaþii
care au fost sprijiniþi de mine în viaþa mea au sfâr-
ºit-o prost, el s-a gândit ºi la tatãl lui, la primul meu

soþ, care, într-adevãr, a sfârºit-o prost, ºi anume a
decedat, dupã cinci ani de suferinþã, de boalã, dar
nu din cauza senatorului Firea, care face parte din
comisia de anchetã Nana. ªi vreau sã îi spun lui
Traian Bãsescu mesajul din partea fiului meu cel
mare, cã el mã iubeºte, cã mã susþine ºi cã nu îi este
ruºine cu mine, ºi nu se considerã ghinionist cã
sunt femeia principalã din viaþa lui”, a spus Ga-
briela Firea vizibil emoþionatã.

iar 3.000 de paciente vor efectua
investigaþii PET-CT, suma totalã
alocatã fiind de 12 milioane de lei,
aceste sume încadrându-se în bu-
getul alocat pentru derularea Pro-
gramului Naþional de Oncologie.
Noua hotãrâre prevede reinclude-
rea investigaþiei PET-CT (scanare
de înaltã rezonanþã pentru depista-
rea ºi stadializarea cancerului) ºi
introducerea reconstrucþiei mama-
re dupã afecþiuni oncologice prin
endoprotezare în Programul Naþio-

nal de Oncologie. Tot
prin hotãrârea de guvern
adoptatã ieri este com-
pletat articolul 23 din HG
nr.124/2013, care regle-
menteazã acordarea unor
medicamente oncologice
prin farmaciile cu circuit
deschis, cu medicamen-
tul corespunzãtor DCI-
ului Trastuzumabum,
care poate fi administrat
subcutanat.

sunt patru zile legate. Vreau sã vã
rog, domnule vicepremier, cu Trans-
porturile ºi cu Sãnãtatea, Poliþia ºi
toate celelalte instituþii, sã asiguraþi
cã toate problemele, care apar inevi-
tabil în aceste perioade, sã fie ges-
tionate foarte bine ºi, imediat ce avem
vreo situaþie, sã putem sã interve-
nim”, a spus Ponta, la începutul
ºedinþei sãptãmânale a Guvernului.
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GEORGE POPESCU Paştele copilăriei
Oricât de curios pare – şi în parte greu

explicabil –, însă nu am prea multe şi specta-
culoase amintiri din copilărie legate de Paşti.
S-au conservat ceva mai puternic cele legate
de sărbătorile de iarnă, de Crăciunul petrecut
în familie şi în prezenţa rudelor apropiate, ca
moment de bilanţ al unui an şi de pregătire
pentru trecerea în unul nou, nimbat totdeau-
na de un mugur al speranţei de mai bine. Poate
că şi zarva atâtor tradiţii cu un caracter ma-
nifest festiv celebrând o Naştere, cu sorco-
va, căpriţa, cu datul la grindă, cu pluguşorul
şi altele distribuite într-o diversitate geografi-
că uneori dificil reperabilă mi-au incitat şi
marcat Memoria mult mai apăsat.

În schimb, prin statut – canonic şi tradiţi-
onal –, Paştele propune, printr-una dintre cele
mai tainice ecuaţii pur aporetice, o celebrare
a suferinţei, ca un ritual al durerii căreia i se
suprapune Speranţa: durerea Morţii, prin cru-
cificare, şi speranţa Învierii, prin Mântuirea
ce înc oronează victoria asupra păcatelor.
Păcoşonie e cuvântul, rostit de bunica mea
analfabetă, „pocit”, cum aveam să rectific mai

târziu, ca adolescent suferind de întâia infa-
tuare cărturărească. Păcoşonie era deja intrat
şi în vocabularul altor consăteni, motiv de
a-mi reprima, la maturitate, orgoliul simandi-
cos al unei erudiţii nelipsite de vanitate.

Ceea ce îmi amintesc însă cu precizie şi
cu un preaplin nostalgic sunt zilele pregăti-
toare, cu Postul Mare, pe care, în familie, îl
respecta, cu o rigoare inexplicabilă pentru
copilul care eram, doar bunicul. Mama – de
tata nici nu mai vorbesc, confiscat, ca tânăr
funcţionar comunal, de intoleranta modă a
ateismului normat, cvasi-legiferat ideologic –
n-a fost, ori aşa îmi apărea, o pătimaşă sluj-
başă a bisericii. Fireşte, avea credinţă, în for-
ma cea mai esenţială şi esenţializată a aceste-
ia, însă relaţia sa cu Hristos şi cu toate cele
sfinte se consuma în intimitate, în sufletul
bântuit de griji şi de nevoile casei, ale muncii,
ale zilei de mâine şi ale destinului incert al
celor trei copii de crescut şi de format ca
oameni de nădejde.

Poate din acest amalgam de atitudini, fer-
voarea bunicului n-a reuşit să mă marcheze

cât şi-ar fi dorit şi, astfel, încă la o vârstă fra-
gedă, m-am trezit un pic cam înstrăinat de
întregul ritual pascal, ca şi de tot ceea ce pre-
supune un comportament de credincios au-
tentic şi autentificat. De vină va fi fost şi genul
de literatură – în mare parte selectată prin sita
implacabilă a cenzurii diabolice din primii ani
postbelici – poate şi absenţa unor modele cre-
dibile dincolo de acel mod cumva convenţio-
nal pe care copilul din mine îl sesiza la majori-
tatea maturilor din preajmă. Fapt e că, destul
de timpuriu, am etalat o insolită rezistenţă la
ceea ce se înţelege prin practicarea credinţei.
Până şi gesturi precum sărutarea icoanei ori a
mâinii întinse, la început poruncitor, de către
părintele Gheorghe mi se păreau cam nefireşti,
ba chiar agresive, lipsite de un suport demn de
înţelegere, aşa că, până târziu, peste vârsta ti-
nereţii relaţia cu părintele a devenit una de o
tacită cordialitate şi de un respect reciproc. Şi
nimic mai mult.

Ceea ce încă tresare în memorie sunt câ-
teva lucruri care, deşi intrinseci Paştelui, trec
dincolo, fără a prejudicia totuşi ceva din sa-

cralitatea momentelor. Mai ales cele pregăti-
toare. Este încă vie aventura tăierii, prin săl-
ciile plângând peste apa limpede a pârâului,
cu grija investită de mama de a evita vreo
nenorocire, a ramurilor înverzite ori deja în-
florite şi, apoi, împodobirea porţilor în semn
de vestire a Sărbătorii. De un astfel de ritual
se leagă şi întâia mea spaimă – devenită până
astăzi o veritabilă fobie – declanşată de atin-
gerea unui şarpe, în scorbura unei bătrâne
sălcii, întâmplare încheiată cu o fugă dispe-
rată până acasă, în suspine fără sfârşit ce
n-aveau să se termine prea curând, cu toate
încercările tandre şi liniştitoare ale mamei.

Apoi, peste toate amintirile, cea a bogăţiei
florale, a poienii înverzite din grădina de pes-
te drum, a freamătului vânturilor de aprilie ce
ne obligau, pe noi, copiii să ne adăpostim prin
râpele pline de un nisip cald mai au şi acum o
prospeţime încă neaşteptat de vie. Ca într-un
cuib părăsit, în aceste reînviate momente îmi
recuceresc, odată cu gustul unei bucurii fără
egal, dreptul la o tandreţe de o castitate egală
cu taina însăşi a sărbătorii pascale.

Reprezentanţii Adminis-
traţiei Naţionale “Apele
Române” au emis, ier i, o
atenţionare de inundaţii ce
vizează mai multe cursuri
de apă din Oltenia, unele
chiar din judeţul Dolj.  Po-
tr ivit ac es tora,  având în
vedere situaţia hidrometeo-
rologic ă actuală şi progno-
za meteorologică pentru următoarele
24 de ore, se vor produce creşteri de
debite şi niveluri pe unele râuri, cu
posibile depăşiri ale cotelor de aten-
ţie.  Prin urmare, de ieri-seară, înce-
pând cu ora 20.00, a fost instituit cod
galben pe râurile din bazinele hidro-
grafice: Caraş, Nera, Cerna (judeţul
Caraş-Severin), Drincea (judeţul Me-
hedinţi), Desnăţui (judeţul Dolj) , pe

Cod galben de inundaţii pe
Desnăţui

unii afluenţi din bazinul mijlociu şi
inferior al Jiului ( judeţele Gorj, Dolj
şi Mehedinţi) şi pe unii afluenţi ai Ol-
tului inferior din judeţele Gorj, Olt,
Vâlc ea şi Dolj. Potr ivit avertizării hi-
drologice, aceste fenomene se pot
produce şi pe afluenţi de grad infe-
rior  ai aces tor râuri şi pe cursurile de
apă necadastrate.

RADU ILICEANU

În perioada sărbătorilor pas-
cale, în toate bisericile se ofi-
ciază slujbe speciale. Astfel, în
fiecare seară, de luni până vi-
neri, se săvârşeşte slujba Deniei.
Astăzi se va săvârşi Denia ce-
lor douăsprezece Evanghelii, iar
mâine, 18 aprilie, Denia Proho-
dirii Domnului. Tot mâine, după
slujba Ceasurilor Împărăteş ti,
preoţii vor scoate Sfântul Epi-
taf în mijlocul bisericii. La Ca-
tedrala Mitropolitană „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie”, azi şi
sâmbătă dimineaţa va avea loc Litur-
ghia Sfântului Vasile cel Mare, sâm-
bătă seara, de la ora 23.30 – Canonul
Sfintelor Paşti, iar de la ora 24.00 –
slujba Învierii Domnului.

În noaptea de Înviere, Înaltpreasfin-
ţitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Cra-
iovei şi mitropolitul Olteniei, va sluji
la Catedrala Mitropolitană „Sfântul

Programul slujbelor
de Sfintele Paşti în bisericile
din Arhiepiscopia Craiovei

Mare Mucenic Dimitrie”. Duminică,
20 mai, şi luni, 21 mai, în prima, res-
pectiv, a doua zi a Sfintelor Paşti, ÎPS
Irineu va sluji la Paraclisul mitropoli-
tan „Maica Domnului-Dudu” din Cra-
iova, iar  marţi, 22 mai, va săvârşi
Sfânta Liturghie la Mânăstirea „Sfân-
tul Mare Mucenic Gheorghe” – Pri-
saca, de lângă Craiova.
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Cu doar câteva zile înainte de Paº-
te, mieii se vând bine ºi la preþuri ac-
cesibile în Piaþa Chiriac din Craio-
va. Numai ieri au fost sacrificaþi 150
de miei ºi iezi, mãcelarii aranjând
carcasele aproape fãrã întrerupere,
pânã la sfârºitul programului. Preþul
zilei a fost de 10 lei pe kilogramul în
viu, unul rezonabil, care i-a determi-
nat pe cumpãrãtori sã se decidã pe
loc asupra mãrfii. Ciobanii au fost ºi

ei cât de cât mulþumiþi deoarece ma-
joritatea au avut mulþi miei în turme
ºi trebuie acum sã-i vândã. Mai sunt
trei zile de târg – piaþa rãmâne des-
chisã pânã sâmbãtã, la ora 13.00 –,
dar comercianþii par sã fie hotãrâþi
sã nu scadã din preþ mai mult decât
atât. Chiar ºi aºa, dupã sacrificare,
kilogramul de carne le revine cum-
pãrãtorilor la preþul de 18 lei, mult
mai ieftin decât în supermarketuri.

Târgul din fosta Piaþã Chiriac
era, ieri, plin de miei. Pe o parte
a incintei se aflau înºiruite mai
multe remorci în care comercian-
þii îºi înghesuiau „marfa”. Cei
care veneau sã cumpere erau
hotãrâþi ºi cereau un miel din mica
turmã. Ciobanul nu stãtea deloc
pe gânduri, îl prindea  imediat de
picioare ºi îl arunca pe cântar.
„Sã îmi spuneþi pe care doriþi sã
îl cumpãraþi, domnule!”. Dacã
persoana se rãzgândea nu era nici
o supãrare, putea sã facã mai
multe încercãri pânã îºi alegea
mielul potrivit. Calculul se fãcea
rapid întrucât cei mai
mulþi aveau preþul bã-
tut în cuie: 10 lei pe
kilogram. Cumpãrã-
torul plãtea ºi se aºe-
za pe cealaltã parte a
târgului, la un alt
rând, cel al cumpãrã-
torilor care aºteptau
ca animalele sã le fie
sacrificate.

Aglomeraþie
mare pentru
carnea
de miel

Când le venea rân-
dul, plãteau o taxã de 17 lei pe
sacrificarea unui singur animal,
apoi predau mielul sau iedul pen-
tru asomare. În interiorul punc-
telor de sacrificare, se aflã mã-
celari autorizaþi care se ocupã de
tot acest proces. Înainte sã fie
predatã cumpãrãtorului, carcasa
de miel este verificatã de un me-
dic veterinar, care îi dã ºi un aviz
pentru consum. „Ne pare bine cã
am gãsit înþelegere de la Direcþia
Sanitar-Veterinarã Dolj pentru a
amenaja acest punct de sacrifi-
care. În felul acesta, am venit în

sprijinul craiovenilor care au do-
rit sã îºi aleagã singuri mielul de
Paºte ºi sã profite de preþurile
foarte scãzute”, a declarat Adri-
an Dinu, purtãtorul de cuvânt al
SC Pieþe ºi Târguri Craiova.

Mai ieftin decât
în magazine

Reprezentanþii pieþelor spun cã
târgul merge foarte bine pânã
acum, iar omul iese mult mai ief-
tin decât dacã ar cumpãra car-
nea din alte pãrþi. În ciuda taxe-
lor pe care trebuie sã le plãteas-

cã ºi unii ºi alþii – comercianþii
achitã o taxã de 5 lei pe cap de
animal pe zi, iar cumpãrãtorii plã-
tesc o taxã de sacrificare de 17
lei pentru un animal – la final,
kilogramul de carne ar ajunge la
18 lei, adicã mult mai ieftin de-
cât în punctele de comercializa-
re din oraº. În Hala din Piaþa Cen-
tralã, carnea de miel se vindea ieri
la preþul de 22 de lei pe kilogram,
în timp ce, în galantarele super-
marketurilor, carcasa de miel are
un preþ afiºat de 27 de lei pe ki-
logram.

Mieii ecologici
de la Moþãþei

Liviu Vasile din Moþãþei a venit
la târgul din Piaþa Chiriac cu 20
de miei mãriºori, iar pe la ora
13.00, vânduse deja 11 din ei.
Ceruse un preþ mai mare de dimi-
neaþã, dar pentru cã nu reuºea sã
vândã l-a coborât la 10 lei pe ki-
logram. „Mieii noºtri sunt buni,
ecologici, crescuþi natural de noi
acasã. Avem 200 de oi ºi numai
noi ºtim cât am muncit ca sã le
scoatem din iarnã. De douã ori pe
zi, ºi dimineaþa ºi seara, trebuie

sã le dai de mânca-
re. ªi acum oame-
nii strâmbã din nas
când aud cât cerem
pe kilogram”,  a
spus comerciantul
cu supãrare. Mieii
lui erau printre cei
mai cãutaþi din pia-
þã ºi atrãgeau cum-
pãrãtorii datoritã
faptului cã erau mai
mari, ajungând ºi la
peste 30 de kilogra-
me. Ciobanul are
acasã 100 de miei
pe care i-a crescut
ca sã-i vândã de

Paºte. Era prima zi pentru el, dar
planul este sã vândã pânã în ulti-
ma zi de târg. Cât priveºte preþul,
omul era hotãrât sã nu-l mai sca-
dã mai mult decât atât.

Vârful pieþei:
11 lei pe kilogram

Cel mai scump miel se vindea,
ieri, în Piaþa Chiriac, la preþul de
11 de lei pe kilogramul viu. Dife-
renþa nu era foarte mare, de nu-
mai 1 leu pe kilogram, dar co-
merciantul nu se încumeta sã mai
scadã din bani întrucât mai apli-
case o reducere ºi în primele zile
de când se afla aici. Luni, omul
vânduse mieii la preþul de 13 lei,
iar marþi îl lãsase la 12 lei. „Mai
jos de 11 lei nu pot sã las cã eu
am mieii foarte buni. Clientul
poate sã punã mâna pe el ºi sã
verifice cã are seu sub piele, eu
nu îi vând doar carcasã ca în
magazine. Asta e, marfa bunã e
mai scumpã”, a spus ciobanul
venit de la Tâmbureºti. Mieii îi
vindea direct dintr-o remorcã ºi,
la prima vedere, omul îi cântãrea
din ochi: între 16 ºi 25 de kilo-
grame. Venise în târg cu 20 de
miei, din care vânduse deja 10,
iar acasã mai avea programaþi
pentru vânzare încã 150 de miei.

Miei de la Galicea
Mare, pe alese

Constantin Dudãu este printre
ciobanii cu cele mai multe oi din
Galicea Mare. El are o turmã de
peste 200 de ovine ºi obiºnuieº-
te, de mai mulþi ani, sã vinã cu
mieii la Craiova. ªi ieri, ciobanul
îºi aºtepta muºterii cu 17 miei
mari, din care vânduse ºapte.
„Nu are lumea bani, nu prea se
cumpãrã. De azi-dimineaþã nu am
vândut nici jumãtate ºi ne fãcu-
sem calcule sã îi vindem pe toþi,
cã nu cerem mult pe kilogram.
Dar merge prost piaþa, iar eu am
niºte miei frumoºi, crescuþi în
turmã”, spunea ciobanul din Ga-
licea Mare. Ca majoritatea, vin-
dea mielul la preþul de 10 lei pe
kilogramul în viu ºi îºi lãsa clien-
þii sã aleagã ce poftesc. Nu se su-
pãra dacã un cumpãrãtor neho-
tãrât îi cerea un miel, dar apoi se
rãzgândea dupã ce vedea câte ki-
lograme arãta cântarul. „Se cau-
tã miei mai mici, ca sã fie mai
ieftini. Ori eu am miei mari, cã

le-am dat sã mãnânce bine”.

Vânzarea de iezi
a mers prost

Cel mai prost mergeau, ieri,
vânzãrile la iezi. Ofertã era des-
tulã, ºi din cei mai mari, dar ºi
mai mici, dar nu se prea cãutau
fiindcã preþul era acelaºi ca ºi cel
la miei: 10 lei pe kilogram. „ªi
iedul se creºte la fel de greu ca
un miel, aceeaºi mâncare mãnân-
cã. ªi cel care îl cumpãrã se gân-
deºte sã mãnânce o carne un pic
mai uºoarã decât cea de miel, deci
de ce sã îi vindem noi mai ief-
tin?”, spunea ªtefan Sandi. Aca-
sã, la Pleºoi, are o adevãratã fer-
mã în care creºte 50 de capre.
Ieri, venise la târg cu 15 iezi, care
cântãreau între ºase ºi zece kilo-
grame, dar nu reuºise sã vândã
decât unul singur. „Venim ºi mâi-
ne ºi poimâine, ce sã facem, tre-
buie sã îi vindem cã nu avem cu
ce sã îi creºtem”. Nu era singurul
comerciant cu iezi, în tot târgul
fiind ºi alþi crescãtori care îmbiau
clienþii cu acelaºi gen de marfã.
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La Galicea Mare sunt cei mai
vestiþi ciobani din Dolj ºi se me-
ritã sã strãbateþi cei 47 de kilo-
metri câþi sunt de la Craiova,
pe drumul spre Calafat, pentru
a cumpãra mielul de Paºte. Pen-
tru cã mai sunt câteva zile pânã
când friptura ºi drobul trebuie
sã fie gata, în comunã roiesc
deja cumpãrãtorii. Fiecare cau-
tã mielul cel mai gras, iar aici
are, slavã Domnului, de unde
alege. Aici se ºtie cã, ºi de nu
cunoºti vreun cioban, dacã baþi
la o poartã gãseºti un mieluºel
de vânzare fiindcã fiecare fa-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Cel mai scump miel de Paºte
este la Drãgoteºti, unde kilogramul
de carne ajunge la 23 de lei. La fel
de piperat este ºi kilogramul în viu,
crescãtorii oferind un preþ peste cel
al pieþei din judeþ. „Mieii sunt buni,
sunt graºi. Oamenii au muncit mult
ca sã îi creascã ºi atunci ar trebui
sã cearã un preþ care sã îi avanta-
jeze ºi pe ei cât de cât”, a declarat
primarul Dumitru Dincã. În locali-
tate sunt trei ciobani care au tur-
me mai mari ºi cinci-ºase crescã-

Mieii la vânzare se gãsesc, în
aceste zile, ºi în comunele Magla-
vit sau Valea Stanciului, aici fiind
destul de mulþi crescãtori de ani-
male. Care ar fi avantajul dacã aþi
ajunge în aceste comune? Ar fi
preþul mai ieftin pe kilogramul în
viu. ªi la Maglavit, ca ºi la Valea
Stanciului, mieii se vând la preþul
de 10 lei fãrã sã fie sacrificaþi. În
cazul în care cumpãrãtorul se în-
þelege cu crescãtorul sã-i taie mie-
lul în gospodãria lui, ºi nu pleacã
acasã cu el viu, atunci acesta se
vinde la un preþ dublu, adicã de
20 de lei pe kilogramul de carne.
„Miei sunt destul de mulþi, se gã-
sesc dacã veniþi la Maglavit. Omul
merge la cioban acasã ºi îºi alege
ce doreºte din turmã. Dacã vrea
sã-l ia sacrificat gata, ciobanul
poate sã i-l ºi taie, dar preþul este

La Pleniþa sunt miei mulþi ºi
oferte pe mai multe categorii. Aici
preþul variazã în funcþie de cât de
mare ºi de gras este mielul. Vân-
zãtorii au stabilit ºi un algoritm de
calcul: dacã are între 8 ºi 10 kilo-
grame este un considerat un miel
de talie medie ºi preþul cerut este
de 18 lei pe kilogram. Mieii mari
sunt consideraþi cei care cântãresc
14-15 kilograme, iar preþul pe ki-
logram este mai scump, 20 de lei,
considerându-se cã au ºi carnea

Comuna Cãlãraºi este mai de-
parte de Craiova, dar existã ºi
avantajul cã vã alegeþi cu un miel

Galicea Mare: 20 de lei
pe kilogramul de carne

Pleniþa: 18 lei
pe kilogramul de carne

Cãlãraºi: 15 lei pe kilogramul
de carne

la cel mai bun preþ. ªi asta dato-
ritã faptului cã în localitate sunt
mulþi crescãtori ºi fiecare are de

vânzare, în aceastã primãvarã,
o micã turmã de miei. Ca atare,
preþul este unul cât se poate de
atractiv. Ieri, se vindeau cu 15
lei pe kilogramul de carne ºi 10
lei pe kilogramul în viu. „De
Paºte se cautã foarte mult mieii
ºi iezii. În comunã sunt destul
de mulþi crescãtori, cam o gos-
podãrie din trei are câteva oi.
Problema este cã oamenii nu
prea au unde sã-ºi vândã mieii.
Au mai venit cu camioanele sã
îi ia, dar tot au rãmas destul de
mulþi care ar vrea sã vândã ºi
nu au cui”, ne-a spus primarul
Vergicã ªovãilã. În comuna Cã-

lãraºi sunt 5.800 de capre ºi oi,
toate crescute în gospodãriile lo-
calnicilor.

Maglavit ºi Valea Stanciului:
10 lei pe kilogramul în viu

atunci mai mare”, a declarat pri-
marul Ion Dinu. Acelaºi lucru se
întâmplã ºi la Valea Stanciului,

cumpãrãtorii fiind conduºi la tur-
mã ca sã-ºi aleagã mielul  care le
place.

mai grasã. Kilogramul în viu este
10 lei, dupã ce sãptãmâna trecutã
a fost 9 lei. Iezii sunt mai ieftini,
se vând cu 15-16 lei pe kilogramul
de carne. „Avem un târg foarte fru-
mos aici ºi pot sã vinã cumpãrãto-
rii ca sã-ºi aleagã mielul viu. Îi aº-
teptãm pe toþi, avem preþuri bune
ºi zic eu cã se meritã sã se facã
drumul pânã la Pleniþa”, a declarat
primarul Mihai Puiu Calafeteanu.
În comuna Pleniþa sunt 3.000 de
oi ºi capre.

Drãgoteºti: 23 de lei
pe kilogramul de carne

tori de capre. În total, numãrul de
ovine ajunge la 1.500 ºi cel de ca-
pre – 1.700. „A crescut foarte mult
numãrul de ovine ºi caprine ºi ne
gândim deja la soluþii pentru cã iz-
lazul devine insuficient”, a mai
spus primarul localitãþii. La Drã-
goteºti se va organiza târg ºi sâm-
bãtã, iar cei care doresc sã cum-
pere mielul de Paºte în viu o pot
face ºi în aceastã zi, cei mai mulþi
însã ºi l-au achiziþionat deja direct
din gospodãriile crescãtorilor.
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în judeþ!în judeþ!în judeþ!în judeþ!în judeþ!
milie creºte oi. Sunt ºi patru
ciobani cu turme de câte 200
de oi, iar oferta de miei este
foarte bogatã în acest an.

„Sunt foarte mulþi miei la
noi, oamenii îi vând de acasã,
iar pe cei mai mici îi dau pe la
rude gratis, ca un cadou de
sãrbãtori. Cei care au turme
mari, cum sunt vreo trei-pa-
tru ciobani, ies cu miei în pie-
þe, cel mai mult la Bãileºti, Ca-
lafat ºi Craiova”, spune prima-
rul Florel Catanã. Ieri de dimi-
neaþã, preþul pe kilogram se
menþinea la nivelul celui pe care

crescãtorii de animale ºi l-au
fixat la începutul sãptãmânii,
de 20 de lei pe kilogramul de
carne ºi 12 lei pe kilogramul
în viu. „Cine vrea sã cumpere
un miel bun, crescut de cio-
bani, trebuie sã vinã la Galicea
Mare. Aici mieii sunt graºi ºi
sunt tocmai buni pentru grã-
tar. Drumul este un picuþ mai
lung, este adevãrat, dar cum-
peri ceva bun”, îºi promova pri-
marul crescãtorii din localitate.
La Galicea Mare sunt înregis-
trate 6.000 de capete de anima-
le, cele mai multe fiind oi.
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Bãieþel de un an ºi patru luni abandonatBãieþel de un an ºi patru luni abandonatBãieþel de un an ºi patru luni abandonatBãieþel de un an ºi patru luni abandonatBãieþel de un an ºi patru luni abandonat
la Spitalul de Urgenþã Craiovala Spitalul de Urgenþã Craiovala Spitalul de Urgenþã Craiovala Spitalul de Urgenþã Craiovala Spitalul de Urgenþã Craiova

O femeie din municipiul Bãi-
leºti, judeþul Dolj, ºi-a abando-
nat, marþi dupã-amiazã, bãieþe-
lul de un an ºi patru luni la Spi-
talul Judeþean de Urgenþã din

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii Secþiei 2 Craiova
au fost anunþaþi, ieri, în jurul orei
11.00, cã în Târgul de sãptãmâ-
nã din Craiova de pe strada „Ca-
racal”, s-a produs un accident
grav. Din cercetãri a reieºit cã un
bãrbat ce manevra un motosti-
vuitor, în timp ce aranja paleþi, a

Femeie rãnitã grav dupã ce a fost lovitã de un motostivuitor
O femeie în vârstã de

70 de ani, a fost rãnitã
grav, ieri,  la Târgul de
sãptãmânã de pe strada
„Caracal” din Craiova,
de un motostivuitor al

Magistraþii de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie au decis cã medi-
cul Khalil Haney de la Spitalul muni-
cipal din Calafat este nevinovat de
cele ºase fapte reþinute în sarcina sa
– patru de luare de mitã ºi douã de
primire de foloase necuvenite. In-
stanþa Supremã a luat act de faptul
cã Parchetul de pe lângã Curtea de
Apel Craiova ºi-a retras recursul ºi
l-a admis pe cel al medicului, achi-
tându-l pe acesta. Soluþia definitivã
a fost pronunþatã luni, 14 aprilie a.c.:
„Admite recursul declarat de incul-
patul Khalil Haney. Caseaza în to-

Ginecologul Khalil Haney, de la spitalul Calafat, achitat pentru luare de mitã

Poliþiºtii craioveni au fost anunþaþi ieri dupã-
amiazã cã un copil de un an ºi patru luni a fost
abandonat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Din cercetãrile demarate s-a stabilit cã
mama copilului a ajuns ieri la spital, la clinica de
Oftalmologie, ºi a lãsat copilul într-un salon,
împreunã cu douã plase cu haine ºi cu un bilet
pe care scria cã nu îl mai poate întreþine ºi cã îl
lasã în grija spitalului. Micuþul a fost internat în
Clinica de Pediatrie a unitãþii medicale, însã sta-
rea sa de sãnãtate este bunã. Poliþiºtii au reuºit
sã stabileascã identitatea mamei, pentru cã aceasta
lãsase la spital ºi certificatul de naºtere al copilu-

lui. De asemenea, reprezentanþii Spitalului din
Craiova au solicitat Direcþiei Generale de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copilului (DGASPC)
Dolj sã demareze o anchetã socialã pentru ca
micuþul sã poatã fi dat în plasament.

Reprezentanþii IPJ Dolj au declarat cã mama
nu a fost gãsitã la domiciliu, iar rudelor le spu-
sese de câteva zile cã va pleca la muncã în
strãinãtate. „În cauzã a fost deschis dosar pe-
nal sub aspectul comiterii infracþiunii de aban-
don de familie, iar cercetãrile continuã“, a pre-
cizat inspector principal Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

Craiova. Poliþiºtii n-au reuºit sã
dea de urma femeii, aceasta spu-
nându-le rudelor cã pleacã la
muncã în strãinãtate ºi au întoc-
mit dosar penal în cauzã.

accidentat-o pe Elena Bãiculescu,
de 70 de ani, din comuna doljea-
nã Greceºti. Imediat dupã inci-
dent conducãtorul motostivuito-
rului a fugit, iar femeia a fost
transportatã în stare gravã la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. În urma investigaþiilor
de specialitate s-a stabilit cã a

suferit multiple fracturi, rãmâ-
nând internatã.

Ulterior, la sediul Secþiei 2 Po-
liþie Craiova s-a prezentat Florin
Totoroaþã, de 30 de ani, din co-
muna Þuglui, care a declarat cã
el conducea motostivuitorul ºi a
fugit din târg de frica oamenilor
care se strânseserã ºi-l amenin-
þau cu bãtaia.

 „Bãrbatul a fost testat cu eti-
lotestul, rezultatul fiind negativ,
iar în cauzã a fost întocmit do-
sar penal, sub aspectul comiterii
infracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã”, ne-a declarat purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj, in-
spector principal Alin Apostol.

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

Medicul Khalil Haney, de la Secþia de
Obstetricã-Ginecologie a Spitalului
Municipal Calafat, condamnat pe fond
la 2 ani de închisoare cu suspendare
pentru luare de mitã, a fost achitat. Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie i-a ad-
mis recursul, luni, 14 aprilie a.c., a ca-
sat hotãrârea Tribunalului Dolj ºi, re-
judecând cauza, a decis ca inculpatul sã
fie achitat. Hotãrârea Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie este definitivã.

talitate decizia ºi sentinþa penalã
nr.539 din 14.12.2012 pronunþatã de
Tribunalul Dolj ºi rejudecând: Con-
form art.396 alin.5 C.pr.pen. rap.
la art.16 lit.b C.pr.pen, în aplicarea
art.3 din Legea nr.187/2012, achitã
inculpatul Khalil Haney pentru sa-
vârºirea a 6 infracþiuni prev. de
art.289 alin.2 Cod penal. Definiti-
vã”, se aratã în încheierea de ºedinþã
a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

Medicului Khalil Haney, în vârstã
de 41 de ani, originar din Kuwait,
dar cu cetãþenie românã, de la Sec-
þia de Obstetricã-Ginecologie a Spi-

talului Municipal Calafat, a fost tri-
mis în judecatã în mai 2012, de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, pentru patru infracþi-
uni de luare de mitã ºi douã de pri-
mire de foloase necuvenite. Medicul
a fost denunþat în februarie 2012, la
Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj
de o femeie care s-a plâns cã acesta
i-a cerut 200 de lei pentru o operaþie
de întrerupere de sarcinã. Potrivit re-
chizitoriului întocmit în cauzã de pro-
curori, pe 20 martie 2012, femeia
care l-a denunþat pe medic s-a dus
din nou la spital, a purtat o discuþie

cu el pe parcursul cãreia
bãrbatul a recunoscut pri-
mirea celor 200 de lei ºi
i-a cerut sã mai facã o
operaþie similarã pentru o
cunoºtinþã de-a sa. Me-
dicul nu ºtia cã aceastã
“cunoºtinþã” este, de
fapt, un investigator sub
acoperire. Acesta s-a dus
la Spitalul din Calafat, pe
20 martie, a luat legãtura
cu medicul respectiv ºi i-
a explicat cã ar avea ne-
voie de ajutor, întrucât

amanta sa a rãmas însãrcinatã ºi vrea
o operaþie de întrerupere a sarcinii.
Pe 22 martie, investigatorul s-a dus
din nou la spital, cu 500 de lei, banc-
notele fiind anterior marcate crimina-
listic. Imediat ce i-a dat banii, medi-
cul a fost prins de echipa operativã.
“Cu ocazia surprinderii în flagrant, in-
culpatul a negat cã în schimbul aces-
tei sume urma sã efectueze interven-
þia chirurgicalã solicitatã de investi-
gator, susþinând cã banii au fost pri-
miþi cu titlu personal, deºi înregistra-
rea convorbirilor purtate de cei doi
denotã, fãrã echivoc, faptul cã banii

au fost primiþi de inculpat în vederea
efectuãrii actului medical solicitat”, au
consemnat procurorii în rechizitoriu.

Medicul nu a fost arestat aºa cã
s-a întors la muncã, iar ancheta în
cauzã a continuat ºi, o lunã mai târ-
ziu, pe 18 aprilie 2012, a fost din nou
prins în flagrant primind bani pentru
efectuarea unui control de speciali-
tate. Alte denunþuri s-au strâns la
dosar, în timpul cercetãrilor, procu-
rorii concluzionând cã medicul pri-
mea bani atât dupã efectuarea acte-
lor medicale la care era abilitat prin
fiºa postului, dar cã pretindea ºi pri-
mea astfel de foloase ºi înainte de
acestea. Khalil Haney a fost trimis
în judecatã pentru patru infracþiuni
de luare de mitã ºi pentru alte douã
infracþiuni de primire de foloase necu-
venite, iar pe 14 decembrie 2012, ma-
gistraþii Tribunalului Dolj l-au condam-
nat la doi ani de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de încer-
care de 4 ani. Pe 10 mai 2013 Curtea
de Apel Craiova a respins, ca nefon-
date, apelurile declarate în cauzã de
inculpat ºi Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, iar acum, la recurs, in-
culpatul a avut câºtig de cauzã.

cãrui conducãtor a fugit.
Acesta s-a prezentat ul-
terior la Poliþie ºi a ex-
plicat cã fugise de fricã
sã nu fie bãtut de oame-
nii din târg.
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Deºi rata mortalitãþii infantile din
România a scãzut semnificativ în
perioada 1990-2012, atât ca pro-
cent, 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 Naþio-
nal de Statisticã). La nivel mon-
dial, un copil moare la fiecare pa-

tru secunde. La noi în þarã, un copil
mai mic de un an moare la fiecare
5 ore, iar cauza principalã a mor-
talitãþii infantile o reprezintã naºte-
rile premature (o ratã de 10% din
numãrul naºterilor).

«Este a doua donaþie pe care o
facem la Craiova, pentru cã anul
trecut am dotat Spitalul Filantro-
pia. Din pãcate, România se aflã
pe primul loc în ceea ce priveºte
mortalitate infantilã, avem o ratã a
moralitãþii dublã faþã de media Uni-
unii Europene. La noi în þarã, 9 din
1.000 copii mor pânã sã împlineas-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Organizaþia „Salvaþi Copiii” – filiala Dolj a
dotat, ieri, maternitatea Spitalului Clinic Jude-
þean de Urgenþã din Craiova cu un incubator

performant, dar ºi un monitor de funcþii vitale,
ambele în valoare de 12.300 de euro. De ase-
menea, de un incubator nou va beneficia, tot
începând de mâine, ºi Spitalul Orãºenesc Se-

garcea. Acþiunea face parte din seria dotãrilor
anunþate de “Salvaþi Copiii” pentru 28 de ma-
ternitãþi ºi secþii de nou-nãscuþi din Bucureºti
ºi din þarã. Suma necesarã achiziþionãrii echi-

pamentelor performante a fost adunatã în
timpul campaniei de strângere de fonduri deru-

latã sub genericul “Bun venit pe lume”.

cã vârsta de un an ºi trebuie sã
facem ceva în aceastã privinþã. Un
copil moare la 5 ore în România, e

o realitate durã, dar aproape o trei-
me din aceste decese pot fi preve-
nite. În judeþul Dolj rata mortalitã-
þii este mai bunã decât media pe
þarã – 7,9 la mie, dar ne-am în-
dreptat cãtre aceastã zonã pentru
cã spitalul este unul mare, aici se
nasc aproximativ 3.200 de copii
anual, dintre care 15 la sutã se nasc
prematur. Foarte mulþi au nevoie
de terapie intensivã, de echipamen-
te extraordinar de moderne care sã
le asigure supravieþuirea. E o ma-
ternitate de grad 3 care asigurã
cazurile din toatã regiunea Olteniei.

Dotarea constã într-un incubator
ºi un monitor de funcþii vitale, fi-
ind vorba de o donaþie în valoare
de 12.300 de euro. Totodatã, un
alt incubator în valoare de 9.300
de euro va fi donat Spitalului mu-
nicipal din Segarcea. Organizaþia
„Salvaþi Copiii” ºi-a pus în plan
încã din 2010 sã contribuie la di-
minuarea mortalitãþii infantile. De
când am demarat proiectul rata
mortalitãþii a scãzut de la 10,1 la
mie la 9 la mie, o reducere a de-
ceselor cu 848 de cazuri, ceea ce
ne face sã credem cã aceastã con-
tribuþie conteazã», a explicat Ga-
briela Alexandrescu, preºedinte
executiv al Organizaþiei “Salvaþi
Copiii” România.

„Aici se nasc anual
3.200 de copii”

Managerul Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, Bog-

dan Fãnuþã, a apreciat donaþia fã-
cutã de Organizaþia “Salvaþi Co-
piii”. Acesta ºi-a exprimat dorin-
þa ca astfel de acþiuni sã conti-
nue ºi în viitor. «Mulþumim Or-
ganizaþiei „Salvaþi Copiii” pentru
donaþia fãcutã cãtre spitalul nos-
tru ºi pentru faptul cã au înþeles
cã la nivelul secþiilor de neona-
tologie este o problemã naþiona-

lã, nu doar localã. Ne bucurãm
cã aþi ales aceastã unitate medi-
calã, unde se nasc anual 3.200
de copii, dar dat fiind faptul cã
este o secþie de neonatologie de
gradul 3, aici vin toþi copiii nãs-
cuþi prematur din toate cele 5 ju-
deþe ale Olteniei. Sper ca acesta

Amalia Nãstase, ambasadorul Campaniei “Bun venit pe lume” –
„Salvaþi Copiii”:

«Recomand tuturor sã susþinã cauza „Salvaþi Copiii” de reducere
a mortalitãþii infantile din þara noastrã. Sã redirecþionezi 2% din im-
pozitul pe venit este un gest poate simplu, dar cu enorme beneficii
pentru aceºti bebeluºi nãscuþi înainte de termen care vor sã rãmânã
alãturi de familia lor».

Florin Stancu, director DGASPC Dolj:
«Este o iniþiativã lãudabilã ºi ne bucurãm cã ºi Craiova este inclusã în

acest gen de proiecte. Este o organizaþie care vorbeºte de drepturile
copilului, primul dintre ele ºi cel mai important fiind dreptul la viaþã. Este
foarte importantã aceastã dotare a secþiilor de neonatologie pentru micu-
þii care se nasc prematur».

sã fie începutul unei colaborãri
pe termen lung între noi ºi Orga-
nizaþia „Salvaþi Copiii”, pentru cã
sunt foarte multe proiecte de dez-
voltat în cadrul spitalului. Sunt
bine venite donaþii din parte ori-
cui poate sã le facã», a afirmat
Bogdan Fãnuþã, managerul Spi-
talului Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova.

Organizaþia „Salvaþi Copiii” a
reuºit sã doteze în anul 2013, prin
campania pentru reducerea mor-
talitãþii infantile „Bun venit pe
lume”, 18 maternitãþi ºi secþii de
nou-nãscuþi, Spitalul Filantropia
din Craiova aflându-se printre be-
neficiari.

Gabriela Alexandrescu, preºe-
dinte executiv al Organizaþiei

„Salvaþi Copiii” România:
«Ne-am propus sã ajutãm echi-

pele de medici din secþiile de neo-
natologie sã lucreze cu echipamen-
te noi ºi performante. De aseme-
nea, vrem sã lucrãm cu viitoarele
mãmici din zone rurale pentru a le
asigura legãtura cu medicul de fa-
milie pentru o mai bunã informare
ºi controlul sarcinii. Împreunã cu
Ministerul Sãnãtãþii ºi cu Asociaþia
Naþionalã a Neonatologilor vrem sã
contribuim la pregãtirea persona-
lului din sistem».
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Tinerii cu vârsta de pânã la 30
de ani, precum ºi cei din segmen-
tul 30-40 de ani încep sã econo-
miseascã din ce în ce mai mult,
aceste segmente de clienþi repre-
zentând aproape 20% din totalul
clienþilor persoane fizice, iar pon-
derea celor care aleg sã economi-
seascã prin depozite la termen este
în continuã creºtere, conform unui
studiu.

„Aceastã evoluþie aratã cã eco-
nomisirea joacã un rol din ce în ce
mai important în viaþa tinerilor ºi
reprezintã un semnal pozitiv în ceea
ce priveºte creºterea bunãstãrii ti-
nerelor familii. Din punctul de ve-
dere al comportamentului de eco-

Femeile au recuperat decalajul ºi au ajunsFemeile au recuperat decalajul ºi au ajunsFemeile au recuperat decalajul ºi au ajunsFemeile au recuperat decalajul ºi au ajunsFemeile au recuperat decalajul ºi au ajuns
sã economiseascã în egalã mãsurã cu bãrbaþiisã economiseascã în egalã mãsurã cu bãrbaþiisã economiseascã în egalã mãsurã cu bãrbaþiisã economiseascã în egalã mãsurã cu bãrbaþiisã economiseascã în egalã mãsurã cu bãrbaþii

nomisire, în prezent clienþii tineri
preferã sã economiseascã în lei,
spre deosebire de sfârºitul anului
2012, când economiseau în egalã
mãsura în euro ºi lei“, a declarat
Anda Pastean, ºef Departament
Dezvoltare Afaceri Clienþi Persoa-
ne Fizice, BCR.

Creºterea perioadei
de economisire

Din punct de vedere geografic
al clienþilor cu vârsta pânã în 40 de
ani cu depozite, din top 5 judeþe, 3
sunt din Moldova (Suceava, Neamþ
ºi Bacãu) la care se adaugã Bucu-
reºti ºi Prahova, însã în judeþele
Argeº, Alba ºi Braºov se înregistreazã

cele mai importante creºteri în ulti-
mul an din punctul de vedere al vo-
lumelor atrase de la clienþii cu vârsta
de pânã la 40 de ani. Spre deosebire
de sfârºitul anului 2012, când valoa-
rea depozitelor deþinute de bãrbaþi re-
prezenta 59% din valoarea totalã a
depozitelor deþinute de clienþii BCR
cu vârste de pânã în 40 ani, în pre-
zent femeile au recuperat decalajul
ºi au ajuns sã economiseascã în egalã
mãsurã cu bãrbaþii. În ceea ce pri-
veºte perioada de economisire, în
rândul clienþilor BCR cu vârste de
pânã în 40 de ani, se observã o creº-
tere a perioadei de economisire de la
termen de o lunã la termen de 3 luni.

La începutul acestei sãptã-
mâni, APIA a efectuat plata na-
þionalã directã complementarã în
sectorul zootehnic pentru specia
bovine, pentru anul de cerere
2013, în sumã totalã de
575.961,037.68 lei pentru un nu-
mãr de 149.612 crescãtori de
animale. La Centrul Judeþean Dolj
al Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã s-au depus

2.350 de cereri depuse la APIA Dolj
pentru platã 2.350 de cereri, din
care 2.279 beneficiari eligibili cu
un efectiv de  14.011 animale ºi
cu o cantitate de lapte eligibilã
de 14.621,538 t.

Pentru anul 2013, cuantumul
plãþilor naþionale directe comple-
mentare în sector zootehnic,
specia bovine este:  pentru sche-
ma decuplatã de producþie în
sectorul lapte - 92,00 lei; pentru

schema decuplatã
de producþie în
sector carne –
455,00 lei. În pe-
rioada 09-14 apri-
lie a.c., APIA a
efectuat plata afe-
rentã cererilor de-
puse în trimestrul
IV – 2013 pentru
ajutorul de stat
acordat pentru

motorina utilizatã în agriculturã,
în baza HG nr. 763/2013 pentru
aprobarea normelor metodologice
privind acordarea unui ajutor de
stat pentru motorina utilizatã în
agriculturã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Suma to-
talã plãtitã este de 120.896.357,13
lei, cu sursã de finanþare de la
bugetul naþional, pentru un numãr
de 12.409 beneficiari.

“Pentru plata aferentã trimes-
trului al IV-lea din anul 2013 la
Centrul Judeþean APIA Dolj , în
prima perioadã de depunere s-au
primit 729 de cereri cu o valoare
de 486.6967.13 lei, în a doua pe-
rioadã, 45 de cereri cu o valoare
de 76724.54 lei”, a declarat Nico-

lae Sorin Rãducan – directorul
executiv APIA Centrul Judeþean
Dolj.

BRD-Groupe Société Générale a
lansat, ieri, comercializarea produsu-
lui de creditare reglementat de Pro-
gramul de Garantare a creditelor pen-
tru IMM-uri. Programul de Garanta-
re a creditelor pentru IMM-uri are ca
obiective crearea unui cadru favora-
bil pentru valorificarea posibilitãþilor
de dezvoltare economicã a României
ºi stimularea mediului de afaceri prin
dezvoltarea întreprinderilor mici ºi
mijlocii ºi îmbunãtãþirea accesului
acestora la finanþare. Plafonul de ga-
ranþii alocat BRD este de 262,8 mili-

Plafonul  de garanþ i i  a locat  BRD
este de 262,8 mil ioane de lei

oane de lei ºi permite acordarea de
credite în valoare totalã de 525,6 mi-
lioane de lei. Dobânda oferitã IMM-
urilor eligibile include comisioanele
bancare. „Companiile pot contracta
linii de credit noi, garantate de stat
prin intermediul FNGCIMM în pro-
porþie de 50%, pe o perioadã de ma-
ximum 24 de luni, în sumã de maxi-
mum 5.000.000 lei, cu posibilitatea
de prelungire pe cel mult 12 luni”, se
precizeazã într-un comunicat de presã
al BRD.

Autoritatea Electoralã
Permanentã (AEP) a sta-
bilit numerotarea celor
18.532 de secþii de vo-
tare care vor fi organi-
zate pe teritoriul naþional
pentru alegerile europar-
lamentare, informeazã
un comunicat al Guver-
nului remis Agerpres.
Guvernul a primit ieri, în
ºedinþa sãptãmânalã, o
informare privind stadiul
pregãtirii alegerilor pentru mem-
brii din România în Parlamentul
European din 25 mai anul acesta.
„Pânã la termenul de 10 aprilie, au
fost tipãrite listele electorale per-
manente. (...) De asemenea, s-a
stabilit necesarul de ºtampile cu
menþiunea «Votat». Pânã la 25
aprilie 2014 vor fi aduse la cunoº-
tinþa publicã delimitarea ºi nume-
rotarea fiecãrei secþii de votare din

Peste 18.500 de secþ i i  de  votare  vor  f i
o rgan i za te  pe  te r i to r iu l  na þ iona l  pent ru

a leger i l e  europar lamentare

þarã”, precizeazã sursa citatã. Tot-
odatã, pânã la 25 aprilie urmeazã
sã fie comunicate de cãtre Minis-
terul Afacerilor Externe datele co-
respunzãtoare numãrului de secþii
de votare ce vor fi organizate în
strãinãtate. De asemenea, 16 apri-
lie este data-limitã pânã la care se
vor soluþiona toate contestaþiile,
astfel încât sã fie stabilite candi-
daturile definitive.

Preºedintele Traian Bã-
sescu s-a declarat convins,
ieri, în cadrul unui inter-
viu live pentru portalul
Unimedia din Republica
Moldova, cã la alegerile
prezidenþiale din România
va câºtiga un candidat al
dreptei politice, dacã par-
tidele de pe acest eºichier
vor avea un candidat co-
mun. Totodatã, acesta este
sigur cã dupã alegerile pen-
tru Parlamentul European
(25 mai) vor avea loc miº-
cãri politice pe segmentul
dreptei. „Cu certitudine, se
vor produce unele reaºezãri pe
scena politicã dupã alegerile pen-
tru PE. Dupã cum ºtiþi, proba-
bil, în România stânga neoco-
munistã este foarte grupatã în
alianþa care se aflã acum la gu-
vernare, iar dreapta este foarte
fãrâmiþatã în urma pierderii ale-

Bãsescu: Dacã dreapta se uneºte dupã europarlamentare,
câºtigãtorul la prezidenþiale va fi reprezentantul dreptei

gerilor din 2012. România are o
dreaptã fãrâmiþatã, dar mai pu-
ternicã cumulat decât stânga.
Speranþa mea este cã imediat
dupã europarlamentare, când
toate partidele îºi vor mãsura po-
tenþialul electoral, sã se uneascã
pentru a avea un candidat care,

cu certitudine, poate câº-
tiga alegerile prezidenþia-
le”, a declarat Traian Bã-
sescu. El a arãtat cã un
candidat bun al dreptei ar
fi fostul premier Emil
Boc (n.r. – actualmente
primar al Clujului), care
a scos þara din criza eco-
nomicã. „A fost un om
care a sacrificat voturile
pentru a trece þara de pe-
rioada de crizã”, a spus
Bãsescu. Totodatã, el a
pronunþat ºi alte nume
care ar fi potenþiali can-
didaþi din partea dreptei,

precum Crin Antonescu, Elena
Udrea ºi Mihai Rãzvan Ungurea-
nu. „Totul este ca toate partidele
sã se aºeze la negocieri ºi eu cred
în înþelepciunea ºi capacitatea lor
de a fi mai puþin orgolioºi când
este vorba de interesul naþional”,
a opinat ºefului statului.

Plata naþionalã directã complementarã pentru specia bovine:

MARGA BULUGEAN

MARGA BULUGEAN

MARGA BULUGEAN
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Cristian Lupeş (n. 1976) a
studiat la Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca, obţi-
nând mai apoi licenţa în fizică
şi chimie la Universitatea Bu-
cureşti (1998) cu tema „Par-
ticule elementare”. În anul ur-
mător a devenit student al Uni-
versităţii Naţionale de Muzică
din Bucureşti – Facultatea de
Compoziţie, Muzic ologie ş i
Pedagogie muzicală, secţia stu-
dii teoretice, pentru ca din 2001
să fie student al secţiei dirijat
orchestră (clasa prof. Cristian
Brânc uş i) .  După absolvirea
c ursurilor univers itare ( în
2006, cu luc rarea „Gustav
Mahler – Simf onia I,  Tita-
nul”), a urmat studii de mas-
terat la clasa conf. univ. dr.
Petru Andriesei, obţinând Di-

ploma de absolvire cu disertaţia „Anton von Webern, orchestraţia
lucrării Fuga ricercata din Ofranda muzicală de Johann Sebastian
Bach”. În domeniul artei dirijorale s-a perfecţionat şi în cadrul cur-
surilor frecventate la Universität fur Musik und Darstelle Kunst –
Viena (2004 şi 2005, cu prof. Vladimir Kiradjiev şi Mark Stringer). În
anul 2012 a obţinut titlul de doctor în muzică al Universităţii Naţionale
de Muzică  Bucureşti (cu lucrarea „Parametrii ştiinţifici ai interpretă-
rii dirijorale”), îndrumat fiind de compozitorului şi prof. univ. dr.
Liviu Dănceanu, devenind asistent universitar la Catedra de Muzicolo-
gie a acestei instituţii. Ca dirijor, a debutat la pupitrul Filarmonicii „Ion
Dumitrescu” din Rm. Vâlcea (fiind încă student în anul II), ulterior
devenind un invitat obişnuit la pupitrul orchestrelor filarmonicilor din
ţară. În  prezent, urmează programul de stagiu ca dirijor asistent al
maestrului Marek Janovski într-un proiect gigant (10 opere de Wag-
ner cu Rundfunk –Sinfonieorchester Berlin) şi se perfecţionează în
Elveţia (la Tonhalle Orchester – Zurich, Orchestra „Suisse Romande”
– Geneva, Orchestre de Chambre de Laussane) şi în Olanda (la Con-
certgebouw – Amsterdam), unde colaborează cu dirijori ca David Zin-
man, Bernard Haitink, Mariss Jansons, Andris Nelsons etc.

Concert extraordinar de Paşti

Cu doar câteva zile înainte de
cea mai importantă sărbătoare a
creştinătăţii, Sfânta Înviere a
Domnului, într-o perioadă a sme-
reniei şi rugăciunii, Filarmonica
„Oltenia” vă invită la tradiţiona-
lul Concert de Paşti – unul din-
tre cele mai aşteptate evenimen-
te muzicale ale anului. Acesta are

Ciprian Ion (n. 1975, Ploieşti) a urmat cursurile
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, iar din
anul 2000 este artist instrumentist în Orchestra Simfo-
nică a Filarmonicii „Oltenia”. Mânuieşte cu egală dezin-
voltură şi muzicalitate atât flautul „obişnuit”, cât şi flautul
piccolo, impresionând prin sunetul frumos, tehnica bine
pusă la punct şi abilităţile artistice remarcabile.

Soprana Cecilia Ganovici este absolventă a Uni-
versităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. Pe par-
cursul carierei solistice a manifestat o deosebită pre-

loc astă-seară, cu începere de la
ora 19.00, fiind susţinut – sub ba-
gheta dirijorală mânuită de Cris-
tian Lupeş – de Orchestra Sim-
fonică şi Corala Academică ale in-
stituţiei, de soliştii Ciprian Ion
(flaut), Cecilia Ganovici (sopra-
nă) şi Daniel Filipescu (bariton).

Programul oferit spre audiţie

este şi el unul special: Poem bi-
zantin, op. 33, nr. 1 (primă audi-
ţie) de Doru Popovici, Concertul
în Do major pentru flaut piccolo,
RV 443 de Antonio Vivaldi şi Re-
quiem în Re minor, op. 48 (pen-
tru solişti,  cor şi orchestră) de
Gabriel Fauré. Biletele, puse în
vânzare la Agenţia instituţiei,
costă 20 de lei, iar pentru elevi,
studenţi şi pensionari, 15 lei.

Conce rtul extraordinar de
Paşti deschide „Zilele Muzicale
Aniversare” – suită de manifes-
tări ce va avea loc în perioada
17-30 aprilie şi prin care se mar-
chează împlinirea a 67 de ani de
existenţă a Filarmonicii de Stat
„Oltenia”. Evenimentul va mai
cuprinde, pe lângă concerte şi
recitaluri, Ziua Porţilor Deschise
– participare gratuită la repeti-
ţiile orchestrei simfonice (24
aprilie) şi o întâlnire colocvială
a melomanilor cu foşti directori
şi actualul manager (28 aprilie).

MAGDA BRATU
ocupare pentru a se perfecţiona atât în domeniul in-
terpretării creaţiei vocal-simfonice, cât şi în cel al
muzicii de operă, îmbogăţindu-şi în permanenţă re-
pertoriul şi diversificându-şi preocupările artistice.

Daniel Filipescu (n. 1975, Bucureşti) este absol-
vent al Universităţii Naţionale de Muzică din oraşul
natal, Facultatea de Interpretare Muzicală, secţia canto,
iar în 1999 a finalizat Studiile aprofundate. De aseme-
nea, a urmat cursuri de master în Germania şi de per-
fecţionare în Italia.

Fotoclubul „Mircea Faria” în parteneriat cu Muzeul Olteniei îi invită
pe artiştii amatori sau profesionişti să participe la Salonul de fotografie
„Craiova Eterna”. La această a III-a ediţie, organizatorii propun două
secţiuni: „Craiova – Oameni, fapte, întâmplări” şi „Temă liberă”. Ter-
menul-limită pentru primirea lucrărilor este 19 mai a.c., rezultatele ur-
mând să fie anunţate pe data de 25 mai. Vernisajul salonului va avea loc
pe 28 mai, în Sala „Ştefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei, unde expoziţia
va rămâne deschisă până pe 12 iunie.

Fiecare artist fotograf este invitat să participe cu maximum patru fo-
tografii/secţiune, care pot fi transmise în format digital pe adresa de e-
mail mircea.faria@gmail.com. Taxa de participare este de 20 lei/secţiune
ori 30 lei/ambele secţiuni. Juriul Salonului „Craiova Eterna 2104” este
alcătuit din Radu Boroianu (preşedinte), Victor Boldâr – E.FIAP, Marcel
Voinea – preşedintele Filialei Craiova a Uniunii Artiştilor Plastici din Ro-
mânia, Dorian Delureanu şi Lucian Rogneanu.

Juriul va aprecia primele 6 fotografii în ordinea valorii lor artistice pen-
tru fiecare secţiune, acestea fiind recompensate cu medalii de aur, argint si
bronz precum şi cu trei menţiuni. Totodată, juriul va alege cele mai bune
imagini pentru a fi înscrise pe un DVD care va fi distribuit tuturor partici-
panţilor. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon
0722.387.225 (Dorian Delureanu) şi prin e-mail, la adresa de mai sus.

MAGDA BRATU

Salonul de fotografie „Craiova Eterna” aşteaptă înscrieri „Primăvara
Românească
la Bruxelles”

Sâmbătă, 26 aprilie, ora 17.00,
la Arthis – Casa de Cultură Belgo-
Română din Bruxelles va avea loc
vernisajul expoziţiei de artă plasti-
că a Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Vâlcea. Vor prezenta
lucrări artiştii Dican Gheorghe, Corina Croitoru Necşuleu, Ion Cornea, Ma-
ria Crişan Gaghel, Olga Popescu, Daniel Stancu (Pepito), Petty Velici, Ser-
giu Plop, Sergiu Sălişte, Tina Popa, Traian Ştefan Boicescu, Hereşanu An-
dreea, Constantin Neacşu, Tudor Popescu, Ştefan Natalia, Poenaru Geor-
giana, Sima Cristian, Deaconu Daniela, Sanda Aurelia, Mielcioiu Boştină Ion,
Cătălin Oancea, Marcel Duţu, Cristina Cercelaru, Ioana Zinelli, Ramona Slug,
Chiţu Mihai, Carina Rusu, Ciolacu Filofteia. Cu aceeaşi ocazie se va lansa
cartea „Între perfectul simplu şi perfectul compus”, de Elena Dican. Publi-
cul va fi delectat cu  muzică live de bună calitate: Piano B-Art: Quentin Val.
Expoziţia va fi deschisă până pe 11 mai. Toate aceste acţiuni sunt organizate
în cadrul evenimentului „Primăvara Românească la Bruxelles” şi sunt sus-
ţinute de Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni
– Ministerul Afacerilor Externe, Primăria oraşului Bruxelles (Cabinetul Pri-
marului, Serviciul pentru Tineret, Serviciul pentru Cultură şi Patrimoniu,
Serviciul pentru Echipament, Serviciul pentru Comerţ).

MARGA BULUGEAN

Reprezentanţii companiei, An-
dreea Zoescu – Senior Manager şi
Simona Gardea – Junior Coordi-
nator Human Resources, i-au in-
trodus pe studenţii economişti în

Locuri de muncă pentru studenţii din cadrul Facultăţii de
Economie şi Administrarea AfacerilorFacultatea de  Economie şi

Adminis trarea Afacerilor din
cadrul Universităţii din Craiova
a dezvoltat  colaborări cu mai
multe firme private, în vederea
instruirii, perfecţionării, dar şi
angajării studenţilor.  În acest
sens, compania Deloitte şi-a pre-
zentat luni, 14 aprilie a.c., ofer-
ta de job-uri pentru studenţii
Facultăţii de Economie şi Admi-
nistrarea Afacerilor din cadrul
Universităţii din Craiova.

atmosfera uneia din c ompaniile
multinaţionale de top la nivel glo-
bal, unul dintre “The big four” în
domeniul consultanţei, manage-
mentului f inanc iar şi auditului.
Compania angajează anual aproxi-
mativ 50 de juniori pe care îi for-
mează pentru o carieră de excep-
ţie în domeniul financiar. Cerinţele
pentru angajare încep cu o situaţie
academică de top şi continuă cu o
cunoaştere de nivel superior a lim-
bii engleze, abilităţi de comunica-
re, dar şi cunoştinţe tehnice solide
în domeniul f inanc iar-contabil.
Este pentru prima dată când De-
loitte îşi prezintă oferta studenţilor

craioveni, dar Facultatea de Eco-
nomie şi Administrarea Afacerilor
are în vedere dezvoltarea colabo-
rării printr-o serie de evenimente
adresate studenţilor şi care vor veni
în completarea procesului de re-
crutare.

Facultatea de Economie şi Ad-
ministrarea Afacerilor a iniţiat luni,
14 aprilie colaborarea şi partene-
riatul cu Kirchhoff Romania. Aces-
ta cuprinde practica studenţilor –
licenţă şi master – obligatorie / fa-
cultativă, implic area managerilor
companiei în actualizarea curricu-
lei, prezenţa acestora în cadrul ac-
tivităţilor de predare/seminarizare

cu scopul de a prezenta aplicaţii şi
studii de caz studenţilor, colabora-
rea în organizarea şi derularea unor

evenimente de prezentare a com-
paniei şi a oportunităţilor oferite.

ALINA DRĂGHICI
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Discuþiile de astãzi, 17 aprilie, de
la reuniunea cva-partitã de la Gene-
va, sunt aºteptate cu maxim inte-
res, în speranþa dezescaladãrii cri-
zei ucrainene. Pentru prima datã,
ºeful diplomaþiei ruse, Serghei La-
vrov, îl are în faþã pe omologul sãu
ucrainean, Andrei Deºitºitþia, în pre-
zenþa diplomaþilor american - John
Kerry – ºi european – probabil Cat-
herine Ashton. Rusia nu recunoaº-
te guvernul prooccidental instalat la
putere la Kiev, dupã destituirea pre-
ºedintelui Viktor Ianukovici, la 22
februarie a.c., ales prin vot demo-
cratic. La nivel declarativ, guvernul
ucrainean proocidental a lansat,
marþi, o operaþiune specialã contra

Ucraina: Aºteptãri mari de la GenevaUcraina: Aºteptãri mari de la GenevaUcraina: Aºteptãri mari de la GenevaUcraina: Aºteptãri mari de la GenevaUcraina: Aºteptãri mari de la Geneva
MIRCEA CANÞÃR

separatiºtilor rusofoni din est, care
deþin sub control principalele sedii
administrative din mai multe oraºe,
precum Doneþk, unde au ºi procla-
mat „republicã suveranã”. Între
Moscova ºi Kiev se duce un rãzboi
al declaraþiilor, prin intermediul te-
leviziunilor publice. Dacã premie-
rul rus, Dmitri Medvedev, a afir-
mat cã Ucraina se aflã „în pragul
rãzboiului civil”, generalul Valeri
Kruþov, numãrul doi în serviciile
speciale ucrainene (SBU), aflat în
fruntea operaþiunilor „antiteroriste”,
a ameninþat cã separatiºtii care nu
depun armele vor fi „lichidaþi”. Ace-
laºi Valeri Kruþov a mai spus cã cir-
ca 480 de militari ruºi au intrat în

Ucraina pânã ieri dimineaþã, numai
în ultimele 48 de ore. Într-o discu-
þie telefonicã avutã cu cancelarul
german Angela Merkel, Vladimir
Putin „a accentuat escaladarea bru-
talã a conflictului, care pune þara
în pragul rãzboiului civil”. La rân-
dul sãu, Casa Albã considerã cã
operaþiunile militare ucrainene sunt
„mãsurate”, iar situaþia actualã este
„instabilã”. „Guvernul ucrainean
are responsabilitatea asigurãrii or-
dinii, întrucât provocãrile din estul
ucrainean creazã situaþii la care gu-
vernul trebuie sã rãspundã”. La ex-
tinderea listei de ruºi ºi ucraineni pro-
ruºi vizaþi de sancþiuni din partea UE,
Ministerul de Externe de la Mosco-
va a rãspuns calificând-o ca „lipsi-
tã de fundament ºi contraproducti-
vã”. Un schimb reciproc de repro-
ºuri a avut loc între Paris ºi Mosco-
va, Ministerul rus de Externe adu-
cându-i aminte lui Laurent Fabius de
„angajamentul þãrii sale de garant
al acordului din 21 februarie a.c.,
prin care se prevedea parcursul po-
litic în Ucraina pânã la sfârºitul
anului”. Acord semnat ºi de miniº-
trii polonez ºi german de Externe,
Radoslaw Sikorsky, respectiv Frank
Walter Steinmeier. În Ucraina, ruso-
fonii ºi rusofilii îl admirã pe Vladimir
Putin ºi aºteaptã debarcarea militari-
lor desfãºuraþi pe frontiera ucrainea-
nã, avansându-se cifra de 40.000.
Ceea ce pare de netãgãduit este fap-
tul cã majoritatea locuitorilor Ucrai-

nei Orientale, apropiaþi Rusiei, având
în familiile lor sau printre prieteni ru-
sofoni, îºi prezervã unitatea naþio-
nalã. Cu o lunã ºi jumãtate înaintea
alegerilor prezidenþiale, preconizate
pentru 25 mai, integritatea teritorialã
a Ucrainei se joacã în estul sãu. For-
þele loiale Kievului rãmân invizibile
în aceste regiuni, în pofida anunþu-
lui oficial al unei operaþiuni antitero-
riste contra insurgenþilor. Preºedin-
tele ucrainean interimar, Oleksandr
Turcinov, a invocat posibilitatea unui
referendum privind viitorul statut al
Ucrainei Orientale, dar oferta nu i-a
convins pe compatrioþii sãi ruºi. De-
teriorarea situaþiei este de mai multã
vreme îngrijorãtoare. Dar previzibi-
lã. Paradoxal, între victimele ºica-
nelor vamale ºi tracasãrilor adminis-
trative se aflã ºi „regele ciocolatei”,
Piotr Poroºenko, magnatul cofetã-
riilor Roshen, favorit la alegerile pre-
zidenþiale din 25 mai, care a aflat „în
urma controalelor” cã produsele sale
sunt dãunãtoare sãnãtãþii. Îngrijora-
rea este deja maximã, fiindcã nu mai
este vorba doar de „rãzboiul gazu-
lui”, de acum declarat, ci de cu totul
altceva. Motiv pentru care reuniu-
nea de astãzi de la Geneva chiar este
aºteptatã cu interes. Se profileazã
destule pericole, îndeosebi pe fon-
dul propagandei de rãzboi a televi-
ziunii ruse. Care îi considerã pe
ucrainenii din vest fasciºti ºi neona-
ziºti, rusofobi ºi antisemiþi. Datoare
nu rãmâne nici televiziunea de la Kiev.

Un feribot care transporta 477
de persoane, dintre care 325 lice-
eni aflaþi într-o cãlãtorie ºcolarã, a
naufragiat ieri în largul coastelor
de sud-est ale Coreii de Sud, doi
pasageri pierzându-ºi viaþa ºi circa
290 fiind daþi dispãruþi, relateazã
agenþia Yonhap. Autoritãþile sud-
coreene anunþaserã salvarea a 368
de pasageri, dintre care 13 rãniþi,
dar ulterior, la cinci ore dupã pro-
ducerea accidentului, au precizat
cã numãrul celor salvaþi este de
numai 180. De asemenea, bilanþul
victimelor ar putea creºte, întru-
cât se pare cã existã oameni prinºi
în corpul epavei. Cei salvaþi ºi-au
pus vestele de salvare ºi au sãrit în
apã dupã ce comandantul a ordo-
nat abandonarea navei. Ambarca-
þiunea a plecat marþi searã din

Feribot sud-coreean naufragiat: 2 morþi ºi mai
multe sute de persoane date dispãrute

portul Incheon (vest) ºi se îndrep-
ta cãtre insula turisticã Jeju (sud).
Feribotul a transmis semnalul de
pericol la ora localã 8:58, când se
afla la circa 20 de kilometri de in-
sula Byeongpoong. La operaþiunea
de salvare participã Garda de Coas-
tã, nave militare ºi elicoptere. Din-
tre cele douã persoane decedate,
una este o femeie în vârstã de 27
de ani, ce fãcea parte din echipaj,
iar cealaltã a încetat din viaþã dupã
ce a fost salvatã. Deocamdatã nu
se cunoaºte cauza naufragiului, dar
o ipotezã este coliziunea cu o stân-
cã ori cu o altã navã, întrucât unii
dintre pasagerii salvaþi au declarat
cã au auzit un zgomot puternic,
dupã care nava a început sã ia apã.
Imaginile televizate aratã feribotul
scufundându-se înclinat pe o parte.

Transnistria cere Moscovei
recunoaºterea independenþei
ºi alipirea la Rusia

Sovietul Suprem de la Tiraspol
(legislativul) a cerut oficial, ieri,
autoritãþilor de la Moscova, inclu-
siv preºedintelui Vladimir Putin,
sã recunoascã independenþa Trans-
nistriei (n.r. – regiune separatistã
aparþinând Republicii Moldova),
potrivit Agerpres. Solicitarea va fi,
de asemenea, transmisã Dumei de
Stat ruse (camera inferioarã a par-
lamentului rus), Consiliului Fede-
raþiei (camera superioarã a par-
lamentului rus), Misiunii OSCE ºi
ONU, potrivit agenþiei oficiale de
ºtiri de la Tiraspol Novosti PMR.
În document, deputaþii de la Ti-
raspol fac referire la prevederile
Cartei ONU cu privire la dreptul
popoarelor la autodeterminare ºi
la rezultatele unui referendum des-
fãºurat în Transnistria în 2006
(n.r. - considerat ilegal de comu-
nitatea internaþionalã), la care
peste 97% dintre participanþi s-au
pronunþat pentru independenþa
Transnistriei, cu anexarea ei ul-
terioarã la Federaþia Rusã.

NATO întãreºte apãrarea
colectivã în Europa de Est

NATO a anunþat ieri o întãrire
a mãsurilor de apãrare aerianã,
maritimã ºi terestrã în þãrile Eu-
ropei de Est, precum þãrile balti-
ce ºi Polonia, ca reacþie la criza
din Ucraina. „Vom avea mai mul-
te avioane în aer, mai multe nave
la apã ºi mai multã pregãtire la
sol. De exemplu, avioanele vor
zbura în numãr mai mare deasu-
pra regiunii baltice, nave aliate
vor fi desfãºurate în Marea Bal-
ticã, estul Mediteranei ºi oriunde
altundeva va fi necesar”, a de-
clarat secretarul general al NATO,
Andres Fogh Rasmussen, dupã o
reuniune a Consiliului Nord-
Atlantic la nivel de ambasadori.
Noile desfãºurãri de nave, avioa-
ne ºi trupe aliate în Europa de Est
vor avea loc în „termen de zile”,
a adãugat el.

Forþele aeriene iordaniene
au distrus blindate provenind
din Siria

Avioane militare iordaniene au
distrus, ieri, vehicule blindate care
încercau sã pãtrundã pe teritoriul
regatului dinspre Siria, o þarã
aflatã de trei ani în rãzboi civil,
a anunþat armata iordanianã.
„Avioane de luptã aparþinând for-
þelor armate regale au distrus as-
tãzi (miercuri) mai multe vehicu-
le care încercau sã pãtrundã în
Iordania dinspre Siria”, a preci-
zat armata iordanianã într-un
scurt comunicat. Confruntãri au
avut loc în ultimele sãptãmâni
între poliþiºti de frontierã iorda-
nieni ºi persoane înarmate care
încercau sã pãtrundã în regat.
Persoanele respective au fost
arestate. Damascul a acuzat în
mai multe rânduri autoritãþile ior-
daniene cã susþin rebelii care lup-
tã împotriva regimului lui Bashar
al-Assad, însã Ammanul a respins
aceste acuzaþii ºi a dat asigurãri
cã ºi-a consolidat controalele la
frontierã.

Serghei Lavrov

John Kerry
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E atâta luminã în jur, pentru fiecare
dintre noi. Lãsaþi  Lumina Sfântã sã intre

în casa sufletelor ºi veþi fi cu adevãrat
împliniþi! Tuturor locuitorilor comunei

Iºalniþa, minunea Învierii sã le aducã în
suflete împãcare, armonie ºi iertare. Priviþi
cu seninãtate înainte ºi bucuraþi-vã de un
nou început alãturi de cei dragi inimilor
dumneavoastrã! HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar, Flori Ovidiu, ºi viceprimar, Bãlan Eugen

Lumina Sfântã a Înverii sã le aducã în suflete tuturor
locuitorilor comunei Almãj, credinþã, dragoste ºi nãdejde!
Sfintele Paºti sã-i gãseascã pe toþi alãturi de cei dragi, sã

aibã sufletele curate precum florile de primãvarã, iar
verdele ierbii de pretutindeni sã fie simbolul tinereþii,

prosperitãþii ºi speranþei. Aºa, cum mugurii dau în primã-
varã an de an, tot aºa, le doresc dragilor mei consãteni sã
se bucure de cel mai mare dar: viaþa! Sã poarte în suflete

bucurii ºi împliniri, în  inimi  luminã  ºi iubire!
Hristos a Înviat! Primar, Ion Rãcãreanu

Paºtele este unul dintre cele câteva momente de peste an când
ne oprim puþin din agitaþia vieþii de zi cu zi ºi ne privim sufletele.

Ne amintim ºi meditãm la cuvinte precum: credinþã, speranþã,
luminã, iertare, încredere, rãbdare.

Ne gândim la un sens al vieþii ºi la un nou început. Ne propunem sã fim mai
buni ºi mai îngãduitori cu semenii noºtri, sã le umplem viaþa de bucurie ºi sã-i
sprijinim sã-ºi îndeplineascã dorinþele. Le adresez locuitorilor comunei Bucovãþ

cele mai calde gânduri, sã aibã  liniºte ºi pace în suflete ºi în case!

 Hristos a Înviat!
Primar, Vasile Constantin

Fie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale, cu laleleFie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale, cu laleleFie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale, cu laleleFie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale, cu laleleFie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale, cu lalele
înflorite ºi flori de liliac, sã le aducã locuitorilorînflorite ºi flori de liliac, sã le aducã locuitorilorînflorite ºi flori de liliac, sã le aducã locuitorilorînflorite ºi flori de liliac, sã le aducã locuitorilorînflorite ºi flori de liliac, sã le aducã locuitorilor
comunei Orodel multã sãnãtate, pace ºi liniºte,comunei Orodel multã sãnãtate, pace ºi liniºte,comunei Orodel multã sãnãtate, pace ºi liniºte,comunei Orodel multã sãnãtate, pace ºi liniºte,comunei Orodel multã sãnãtate, pace ºi liniºte,

bucurii ºi împliniri alãturi de cei dragi. Lumina ºibucurii ºi împliniri alãturi de cei dragi. Lumina ºibucurii ºi împliniri alãturi de cei dragi. Lumina ºibucurii ºi împliniri alãturi de cei dragi. Lumina ºibucurii ºi împliniri alãturi de cei dragi. Lumina ºi
cãldura Sfintelor Paºti sã le  încãlzeascã sufletele,cãldura Sfintelor Paºti sã le  încãlzeascã sufletele,cãldura Sfintelor Paºti sã le  încãlzeascã sufletele,cãldura Sfintelor Paºti sã le  încãlzeascã sufletele,cãldura Sfintelor Paºti sã le  încãlzeascã sufletele,

sã le lumineze ºi sã le deschidã inimile spre iubire,sã le lumineze ºi sã le deschidã inimile spre iubire,sã le lumineze ºi sã le deschidã inimile spre iubire,sã le lumineze ºi sã le deschidã inimile spre iubire,sã le lumineze ºi sã le deschidã inimile spre iubire,
credinþã ºi  iertare, sã se  bucure din plin de fru-credinþã ºi  iertare, sã se  bucure din plin de fru-credinþã ºi  iertare, sã se  bucure din plin de fru-credinþã ºi  iertare, sã se  bucure din plin de fru-credinþã ºi  iertare, sã se  bucure din plin de fru-

museþea tuturor lucrurilor care îi înconjoarã. Clo-museþea tuturor lucrurilor care îi înconjoarã. Clo-museþea tuturor lucrurilor care îi înconjoarã. Clo-museþea tuturor lucrurilor care îi înconjoarã. Clo-museþea tuturor lucrurilor care îi înconjoarã. Clo-
potele sã rãsune în Noaptea Sfântã ºi sã cântãmpotele sã rãsune în Noaptea Sfântã ºi sã cântãmpotele sã rãsune în Noaptea Sfântã ºi sã cântãmpotele sã rãsune în Noaptea Sfântã ºi sã cântãmpotele sã rãsune în Noaptea Sfântã ºi sã cântãm

cu toþii:cu toþii:cu toþii:cu toþii:cu toþii:Hristos a ÎnviatHristos a ÎnviatHristos a ÎnviatHristos a ÎnviatHristos a Înviat! Primar, Jane Vîlcomeanu! Primar, Jane Vîlcomeanu! Primar, Jane Vîlcomeanu! Primar, Jane Vîlcomeanu! Primar, Jane Vîlcomeanu

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã aducã tutu-
ror locuitorilor comunei Ostroveni multã  sãnãtate,

belºug ºi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
ridice sufletele spre noi trepte spirituale ºi sã vã cãlãu-
zeascã paºii pe drumul vieþii pentru a fi mai buni, mai
înþelegãtori ºi mai apropiaþi de Dumnezeu! Un Paºte
Fericit alãturi de cei dragi! Primar, Gheorghe Oprescu

Dicu Alexandru, primarul comunei Malu Mare, este alãturi de
toþi locuitorii comunei cu cele mai alese gânduri ºi sentimente
de preþuire ºi le ureazã multã sãnãtate, belºug în case ºi reali-

zãri, sã aibã famliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Sãrbãtoa-
rea Paºtelui! Minunea Învierii lui Iisus sã dãinuie  în inimile

tuturor, sã le lumineze viaþa ºi sã le aducã renaºterea credinþei,
speranþei ºi a bucuriei, cu bunãtate ºi cãldurã în suflete.

Paºte Fericit!
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Învierea Mântuitorului

nostru Iisus Hristos ºi
Sfintele Paºti sã fie prilej de
bucurie  ºi liniºte sufleteas-
cã pentru toþi locuitorii
comunei Urzicuþa, cãrora le
urez multã sãnãtate, împli-
niri ºi tot ce este mai bun.
Hristos a Înviat!  Iisus sã ne
ierte pãcatele, lacrimile
Maicii Domnului sã ne spele

necazul din suflete, Lumina Învierii sã ne  readucã
tuturor  speranþa! Primar, Grigorescu Florea

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã-i
gãseascã pe toþi locuitorii comunei Drãgo-

teºti cu sufletele curate, pline de emoþia
bucuriei, sã ne deschidã tuturor inimile cãtre
iubire, credinþã ºi iertare! Paºtele ne aduce în

suflete  încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi
simplitatea acestor momente ne ajutã sã ne
cunoaºtem mai bine pe noi înºine, sã apre-

ciem adevãratele valori ale vieþii.
Hristos a Înviat! Primar, Dincã Dumitru

Mireasma Sãrbatorilor
Pascale sã fie pentru noi toþi
un prilej de întoarcere spre
armonie, speranþã, bunãtate
ºi curãþenie sufleteascã!

Locuitorilor comunei
Brãdeºti ºi tuturor colabora-
torilor Primãriei Brãdeºti le
doresc multã sãnãtate,
împliniri ºi numai bucurii!

HRISTOS A ÎNVIAT !
Primar, Ionel  Rãcãreanu

Fie ca de Înviere, toþi locuitorii
comunei Sopot sã primeascã

Lumina Sfântã în case ºi în inimi,
credinþã ºi bucurie în suflete!
Sãrbãtoarea Paºtelui permite
deschiderea sufletului spre o
Luminã Divinã! Fiþi fericiþi ºi

iubiþi cu sufletul acest miracol!
Hristos a Înviat!

Primar, Trãistaru Cãtãlin

Vergicã ªovãilã, primarul comunei
Cãlãraºi, transmite tuturor locuitorilor
comunei, la ceas de Sfântã Sãrbã-
toare de Paºte, sã aibã casele ºi ini-
mile pline de luminã ºi bucurie, sã fie
sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte alãturi
de cei dragi! Aºa, cum Iisus înviazã

mereu, ºi speranþa trebuie sã renascã
de fiecare datã! Hristos a Înviat!

Mircea Guþã, primarul
municipiului Calafat, ureazã
tuturor locuitorilor sã aibã
parte de un Paºte Fericit
alãturi de cei dragi, de o
viaþã mai frumoasã ºi de un
an mai bun! Sfintele Sãrbãtori
sã le aducã luminã în suflete!
E Paºte! Sã-i mulþumim lui
Dumnezeu pentru darul vieþii!
Hristos a Înviat!

Paºtele ne aduce în inimi credinþa,
încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi sim-
plitatea acestor momente ne ajutã sã ne

cunoaºtem mai bine , sã apreciem adevã-
ratele valori ale vieþii. Pentru toþi locuito-
rii comunei Bârca, Lumina Învierii Mân-
tuitorului sã fie prilej de bucurie, voie
bunã, liniºte sufleteascã ºi înþelegere.

Paºte Fericit! Primar, Popa Marin

Vasilca ªtefan, primarul comunei
Carpen, transmite la ceas de Sfântã

Sãrbãtoare, tuturor locuitorilor comunei,
sã fie sãnãtoºi, bucuroºi, sã aibã mesele
îmbelºugate, iar casele sã le fie pline de

dragoste, prosperitate ºi belºug, sã
gãsescã împreunã  calea spre dãruire,

iertare, înþelegere!
Hristos a înviat! Paºte Fericit!

La Sãrbãtoarea Sfin-
telor Paºti sã coboare
liniºtea ºi pacea, Minunea
Învierii lui Iisus
sã dãinuie în inimile
tuturor locuitorilor
oraºului Bechet, sã le
lumineze viaþa ºi sã le
aducã renaºterea cre-
dinþei, a speranþei ºi
bucuriei.

Hristos a Înviat!
Primar, Ionele Gheorghe
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Fie ca bucuria Învierii Domnului săFie ca bucuria Învierii Domnului săFie ca bucuria Învierii Domnului săFie ca bucuria Învierii Domnului săFie ca bucuria Învierii Domnului să
le aducă în sufle aducă în sufle aducă în sufle aducă în sufle aducă în suflelelelelet liniştt liniştt liniştt liniştt linişte şi pace tutu-e şi pace tutu-e şi pace tutu-e şi pace tutu-e şi pace tutu-

rrrrror locuitor locuitor locuitor locuitor locuitorilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţofenii dinenii dinenii dinenii dinenii din
Dos, prDos, prDos, prDos, prDos, precum şi fecum şi fecum şi fecum şi fecum şi fericirericirericirericirericirea de a peea de a peea de a peea de a peea de a petrtrtrtrtreceeceeceeceece

aceste clipe magice alături de ceiaceste clipe magice alături de ceiaceste clipe magice alături de ceiaceste clipe magice alături de ceiaceste clipe magice alături de cei
dragi. Minunea Învierii Domnuluidragi. Minunea Învierii Domnuluidragi. Minunea Învierii Domnuluidragi. Minunea Învierii Domnuluidragi. Minunea Învierii Domnului
Iisus Hristos să dăinuie  în inimileIisus Hristos să dăinuie  în inimileIisus Hristos să dăinuie  în inimileIisus Hristos să dăinuie  în inimileIisus Hristos să dăinuie  în inimile

tuturtuturtuturtuturtuturororororor, să le luminez, să le luminez, să le luminez, să le luminez, să le lumineze sufe sufe sufe sufe sufleleleleletttttele şi săele şi săele şi săele şi săele şi să
le aducă renaşterea credinţei,  speran-le aducă renaşterea credinţei,  speran-le aducă renaşterea credinţei,  speran-le aducă renaşterea credinţei,  speran-le aducă renaşterea credinţei,  speran-

ţei şi a bucuriei! ţei şi a bucuriei! ţei şi a bucuriei! ţei şi a bucuriei! ţei şi a bucuriei! Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Pr, Pr, Pr, Pr, Preduca Veduca Veduca Veduca Veduca Vasileasileasileasileasile

În NÎn NÎn NÎn NÎn Noapoapoapoapoaptttttea Înea Înea Înea Înea Învierii,vierii,vierii,vierii,vierii,
cu lumânări aprinse şicu lumânări aprinse şicu lumânări aprinse şicu lumânări aprinse şicu lumânări aprinse şi
sufsufsufsufsufleleleleletul curtul curtul curtul curtul curat să neat să neat să neat să neat să ne
rugăm pentru iertarearugăm pentru iertarearugăm pentru iertarearugăm pentru iertarearugăm pentru iertarea
păcatelor şi regăsireapăcatelor şi regăsireapăcatelor şi regăsireapăcatelor şi regăsireapăcatelor şi regăsirea
speranţei! Sărbătorilesperanţei! Sărbătorilesperanţei! Sărbătorilesperanţei! Sărbătorilesperanţei! Sărbătorile
de Paşti să le aducăde Paşti să le aducăde Paşti să le aducăde Paşti să le aducăde Paşti să le aducă
locuitorilor comuneilocuitorilor comuneilocuitorilor comuneilocuitorilor comuneilocuitorilor comunei
Cetate multe bucurii,Cetate multe bucurii,Cetate multe bucurii,Cetate multe bucurii,Cetate multe bucurii,
sănătsănătsănătsănătsănătatatatatate şi fe şi fe şi fe şi fe şi fericirericirericirericirericire! e! e! e! e! HrisHrisHrisHrisHristttttos a Înos a Înos a Înos a Înos a Înviat!viat!viat!viat!viat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii
Domnului sã se pogoare asupra

tuturor locuitorilor comunei Câr-
cea cu  multã sãnãtate, belºug ºi
bucurii, iar Lumina din Noaptea
Sfântã sã le însoþeascã paºii spre
drumul bucuriei, speranþei ºi în-

crederii! Hristos a Înviat!
Primar, Pupãzã Valericã

Fie ca Domnul Nostru
Iisus Hristos sã  binecu-
vânteze cu ocazia Sfintei
Sãrbãtori Pascale toþi locui-
torii comunei Coþofenii din
Faþã, iar Învierea sã  le
dãruiascã tuturor un nou
început, belºug, sãnãtate ºi
multe bucurii. Sunt alãturi
de toþi locuitorii în aceste
momente înãlþãtoare ale

Sfintelor Sãrbãtori de Paºte, îi asigur de
tot respectul ºi încrederea, le transmit
urãri de sãnãtate alãturi de cei dragi!
Hristos a Înviat! Paºte Fericit!

Primar, Cârciumaru Constantin

Învierea Domnului Iisus Hristos sãÎnvierea Domnului Iisus Hristos sãÎnvierea Domnului Iisus Hristos sãÎnvierea Domnului Iisus Hristos sãÎnvierea Domnului Iisus Hristos sã
aducã în sufletele tuturor locuitori-aducã în sufletele tuturor locuitori-aducã în sufletele tuturor locuitori-aducã în sufletele tuturor locuitori-aducã în sufletele tuturor locuitori-
lor comunei Podari tot ce este mailor comunei Podari tot ce este mailor comunei Podari tot ce este mailor comunei Podari tot ce este mailor comunei Podari tot ce este mai

bun ºi curat: Iubire, Bucurie, Speran-bun ºi curat: Iubire, Bucurie, Speran-bun ºi curat: Iubire, Bucurie, Speran-bun ºi curat: Iubire, Bucurie, Speran-bun ºi curat: Iubire, Bucurie, Speran-
þã ºi Nãdejde! Le sunt aproape înþã ºi Nãdejde! Le sunt aproape înþã ºi Nãdejde! Le sunt aproape înþã ºi Nãdejde! Le sunt aproape înþã ºi Nãdejde! Le sunt aproape în
aceste momente înãlþãtoare, leaceste momente înãlþãtoare, leaceste momente înãlþãtoare, leaceste momente înãlþãtoare, leaceste momente înãlþãtoare, le

transmit toate gândurile mele bunetransmit toate gândurile mele bunetransmit toate gândurile mele bunetransmit toate gândurile mele bunetransmit toate gândurile mele bune
ºi le doresc din toatã inima sã aibãºi le doresc din toatã inima sã aibãºi le doresc din toatã inima sã aibãºi le doresc din toatã inima sã aibãºi le doresc din toatã inima sã aibã

parte de un Paºte Fericit!parte de un Paºte Fericit!parte de un Paºte Fericit!parte de un Paºte Fericit!parte de un Paºte Fericit!
Primar Gheorghiþã ConstantinPrimar Gheorghiþã ConstantinPrimar Gheorghiþã ConstantinPrimar Gheorghiþã ConstantinPrimar Gheorghiþã Constantin

Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
cãlãuzeascã viaþa! Vã doresc multã

sãnãtate, pace în suflete, iar sentimen-
tul de împlinire sã vã însoþeascã me-

reu! Toate urãrile de bine, de belºug ºi
prosperitate, din partea primarului
Beznã Mircea, pentru toþi locuitorii
comunei Argetoaia. Hristos a Înviat!

Fie ca Sãrbãtoa-
rea de  Paºte sã
fie un moment de
bucurie, liniºte
sufleteascã ºi
armonie pentru
toþi locuitorii comunei Ghidici.
Le doresc sã fie sãnãtoºi ºi mulþumiþi
de toate realizãrile dumnealor,
sã se bucure de Lumina Sfântã ºi sã
rosteascã alãturi de primarul
Tache Constantin: HRISTOS A ÎNVIAT!

Bucuria vine din lucruriBucuria vine din lucruriBucuria vine din lucruriBucuria vine din lucruriBucuria vine din lucruri
mãrunte, liniºtea vine dinmãrunte, liniºtea vine dinmãrunte, liniºtea vine dinmãrunte, liniºtea vine dinmãrunte, liniºtea vine din
suflet, lumina vine dinsuflet, lumina vine dinsuflet, lumina vine dinsuflet, lumina vine dinsuflet, lumina vine din
inima fiecãruia! Fie cainima fiecãruia! Fie cainima fiecãruia! Fie cainima fiecãruia! Fie cainima fiecãruia! Fie ca
Lumina Divinã a SfintelorLumina Divinã a SfintelorLumina Divinã a SfintelorLumina Divinã a SfintelorLumina Divinã a Sfintelor
Paºte sã le aducã tuturorPaºte sã le aducã tuturorPaºte sã le aducã tuturorPaºte sã le aducã tuturorPaºte sã le aducã tuturor
locuitorilor comunei Rastlocuitorilor comunei Rastlocuitorilor comunei Rastlocuitorilor comunei Rastlocuitorilor comunei Rast
tot ce poate fi mai buntot ce poate fi mai buntot ce poate fi mai buntot ce poate fi mai buntot ce poate fi mai bun
pe lume, sã le cãlãuzeascãpe lume, sã le cãlãuzeascãpe lume, sã le cãlãuzeascãpe lume, sã le cãlãuzeascãpe lume, sã le cãlãuzeascã
drumul în viaþã, sã  aibã parte de liniºte ºidrumul în viaþã, sã  aibã parte de liniºte ºidrumul în viaþã, sã  aibã parte de liniºte ºidrumul în viaþã, sã  aibã parte de liniºte ºidrumul în viaþã, sã  aibã parte de liniºte ºi
pace în suflete! pace în suflete! pace în suflete! pace în suflete! pace în suflete! Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!

PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Iulian Siliºteanu, Iulian Siliºteanu, Iulian Siliºteanu, Iulian Siliºteanu, Iulian Siliºteanu

Mireasma Sãrbatorilor
Pascale sã fie pentru locui-
torii comunei Leu un prilej
de întoarcere spre bunãtate,
armonie, speranþã  ºi
curãþenie sufleteascã!

Lumina Sfintei Învieri a
Mântuitorului Iisus Hristos
sã inunde inimile  tuturor ºi
sã le aducã multã sãnãtate,
cãldurã în suflete ºi-n case,
bucurii ºi realizãri. Hristos a Înviat!

Primar, Iulian Cristescu
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Sãrbãtoarea Învierii Domnului, binecuvân-

tatã de lumina sfântã sã aducã sentimente
calde, bogãþie sufleteascã ºi
bunãstare pentru toþi locuito-
rii comunei Moþãþei. Pentru a
înþelege sacrificiul suprem
trebuie doar sã fim mai buni,
mai iertãtori, mai îngãduitori,
mai întelepþi, mereu cu lumi-
na în suflet ºi în gând.

Hristos a Înviat!
Paºte Fericit!
Primar, Enea Constantin

Fie ca Sfânta
Sãrbãtoare a Învierii
Domnului sã  aducã

cele 4 taine divine:
încredere, luminã, iubire,

speranþã pentru toþi locuitorii
comunei Pleniþa.  Clipe de neuitat alã-

turi de cei dragi ºi numai realizãri, multã
sãnãtate ºi bucurii, vã ureazã primarul
comunei Pleniþa, Calafeteanu Mihai Puiu

Nicolae Stãncioi,
primarul oraºului
Filiaºi, ureazã la
ceas de Sfântã Sãr-
bãtoare a Învierii
Mântuitorului, tutu-
ror locuitorilor
oraºului Filiaºi,

sã aibã parte de momente de fericire ºi
bucurie alãturi de toþi cei dragi, sã-ºi regã-
seascã împãcarea ºi înþelepciunea în sânul
familei ºi sã primeascã din partea mea
toate gândurile bune ºi curate!

Hristos a Înviat!

Fie ca Lumina Învierii Mântuitorului
sã reverse asupra locuitorilor comunei

Maglavit tot ce este mai bun ºi mai
curat, sã aibã parte de liniºte sufleteascã,
împliniri ºi realizãri alãturi de cei dragi,
sã fie binecuvântaþi de magia Sãrbãto-

rilor Pascale. Hristos a Înviat!
Primar, Dinu Ion

Primarul comunei Poiana Mare,
Marin Vintilã, este alãturi de toþi

locuitorii comunei cu un gând bun
ºi o urare de sãnãtate, prosperita-
te ºi împlinirea tuturor dorinþelor.
Mireasma Sãrbãtorilor Pascale sã
fie un moment unic de întoarcere
spre pietate, armonie, speranþã,

toleranþã ºi evlavie!
Paºte Fericit! Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei
Învieri sã pãtrun-
dã în toate casele

locuitorilor comunei
Terpeziþa, sã le încarce

sufletele cu bucurii ºi
împliniri! Fie ca binecu-

vântarea cereascã sã se
rãsfrângã asupra noas-

trã, a tuturor ºi sã ne facã
mai buni, mai darnici ºi înþelepþi! De Sfin-

tele Paºti le urez tuturor pace în sufete,
sãnãtate ºi realizãri! Hristos a Înviat!

Primar, Popa Constantin

A sosit clipa mult aºteptatã a
liniºtii, împãcãrii, bucuriei ºi

binecuvântãrii sufletului!
Sã lãsãm la o parte totul
ºi sã mulþumim Domnu-
lui pentru tot ce ne-a
dãruit! De Înviere sunt
alãturi de locuitorii
comunei Scaieºti, le
transmit cele mai calde

urãri de sãnãtate, ºi mai
mult ca oricând, îi simt aproape,

le împãrtãºesc bucuria, încrederea ºi nãdejdea. Sã
primim cu toþii Lumina Sfântã în case, credinþa în
suflete ºi bucuriile în inimile noastre!

Hristos a Înviat! Primar, Calotã Barbu

Nespusa bucurieNespusa bucurieNespusa bucurieNespusa bucurieNespusa bucurie
a Învierii Domnuluia Învierii Domnuluia Învierii Domnuluia Învierii Domnuluia Învierii Domnului
sã se sãlãºluiascã întresã se sãlãºluiascã întresã se sãlãºluiascã întresã se sãlãºluiascã întresã se sãlãºluiascã între
locuitorii comuneilocuitorii comuneilocuitorii comuneilocuitorii comuneilocuitorii comunei
Întorsura, iar HristosÎntorsura, iar HristosÎntorsura, iar HristosÎntorsura, iar HristosÎntorsura, iar Hristos
Cel ce a biruit moarteaCel ce a biruit moarteaCel ce a biruit moarteaCel ce a biruit moarteaCel ce a biruit moartea
sã reverse asuprasã reverse asuprasã reverse asuprasã reverse asuprasã reverse asupra
noastrã viaþã, sãnãtate,noastrã viaþã, sãnãtate,noastrã viaþã, sãnãtate,noastrã viaþã, sãnãtate,noastrã viaþã, sãnãtate,
pace, belºug, încredere ºi izbândã!pace, belºug, încredere ºi izbândã!pace, belºug, încredere ºi izbândã!pace, belºug, încredere ºi izbândã!pace, belºug, încredere ºi izbândã!

Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!
Primar, Camen ConstantinPrimar, Camen ConstantinPrimar, Camen ConstantinPrimar, Camen ConstantinPrimar, Camen Constantin

Popa Nicolae, primarul
oraºului Segarcea, transmite

tuturor locuitorilor sã aibã parte
de un Paºte fericit, cu bucurii ºi

multe realizãri alãturi de cei
dragi. Sfânta Sãrbãtoare de

Paºte este un moment în care
Dragostea, Pacea ºi Seninãtatea
se unesc în numele Domnului.

Hristos a Înviat!
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a

Finantelor Publice Craiova - Administraþia  Ju-
deteana a  Finanþelor Publice Dolj organizea-
zã licitaþie publica în condiþiile precizate de O.G.
nr. 92/ 2003 rep. privind Codul de procedurã
fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, cam. 206  pentru debitorul SC BOG-
DAMY  OIL SRL cu sediul in loc. Cernele, Mun.
Craiova, str Rovine, nr.77, cod identificare fis-
cala 22093418 in data de 30.04.2014, ora 10.00
pentru vanzarea urmatoarelor proprietati: 1. pro-
prietatea dnei PIRPIDEL CLAUDIA  ipotecata
in favoarea AJFP Dolj, compusa din: teren in
suprafata de 2.000 mp situat in extravilanul
mun. Craiova, T72, P2, jud Dolj. Terenul este
situat in extravilanul mun. Craiova, in zona de
vest, la cca 1 km de cartierul Rovine 2 (Troa-
ca), cca 1 km de strandul Colosseum, cca 3
km de supermarket-ul PIC si in vecinatatea dru-
mului Offroad  Malul Jiului, pret pornire licitatie
26.000 lei. Teren in suprafata de  8.000 mp si-
tuat in extravilanul mun. Craiova, T72, P17, jud
Dolj. Terenul este situat in extravilanul mun.
Craiova, in zona de vest, la cca 1 km de cartie-
rul Rovine 2(Troaca), cca 1 km de strandul
Colosseum, cca 3 km de supermarket-ul PIC
si in vecinatatea drumului Offroad Malul Jiului,
pret pornire licitatie 69.300 lei. Teren in supra-
fata de 4.800 mp situat in extravilanul mun. Cra-
iova, T5, P23, jud Dolj. Terenul este situat in
extravilanul mun. Craiova, in zona de vest, la
limita intravilanului cartierului Rovine 2 (Troa-
ca), cca 1,5 km de strandul Colosseum, cca 2
km de  supermarket-ul PIC si cca 2 m de dru-
mul Offroad Malul Jiului, la cca 1,5 km de DN6,
pret pornire licitatie 124.800 lei. 2. proprietatea
dnei PUTUREANU MARILENA GUSTI ipote-
cata  in favoarea AJFP Dolj - teren in suprafata
de 4.400 mp situat in extravilanul mun. Craio-
va, T46, P49, jud Dolj. Terenul este situat in
extravilanul mun. Craiova, in zona de vest, vis-
a-vis de strandul Colosseum, la cca 2 km de
cartierul Rovine 2 (Troaca ), cca 1km de str.
Brestei, 2 km de supermarket-ul PIC, pret por-
nire licitatie 190.900 lei. Preþurile  nu includ TVA.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P.- Dolj înainte de data stabilita pentru
vânzare, mentionata mai sus. Invitãm pe cei
interesaþi in cumpãrarea bunurilor sã se pre-
zinte la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi înain-
te de data licitaþiei urmãtoarele documente: ofer-
ta de cumpãrare; dovada plaþii  taxei de partici-
pare sau a constituirii garanþiei sub forma scri-
sorii de garanþie bancarã,taxa de participare
reprezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei
ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN  RO16TREZ
291.50.67XXX005062,cod fiscal 4830007 des-

Anunþul tãu!

Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

chis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împuternicirea
persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eli-
berat de ORC; pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus in limba ro-
mânã; pentru persoanele fizice strãine,copie de
pe paºaport; pentru persoanele fizice  române,
copie de pe actul de identitate; dovada emisã
de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale
restante faþã de acestea, valabila in ziua licita-
tiei (Consiliul Local ºi Administraþia Financiarã
în raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul ofer-
tantului), urmând  sã se prezinte la data stabili-
ta pentru  vânzare si la locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat  poate
introduce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cunoºtiinþã, în conformitate
cu prevederile art.172-173 din OG nr. 92/2003,
republicatã cu modificãrile si completãrile ulte-
rioare. Licitaþia începe de la cel mai mare preþ
din ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire la licitaþie, iar
in caz contrar va începe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decât preþul de pornire. Taxa de par-
ticipare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitaþie, celui care a refuzat înche-
ierea procesului-verbal de adjudecare, precum
ºi adjudecatarului care nu a platit preþul. Potivit
dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003 rep, cu modificarile si completarile ulte-
rioare, cand urmeaza sa se ia masuri de exe-
cutare silita, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informatii suplimentare va
puteþi adresa A.J.F.P. - Dolj, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/402.207.

Începand cu data de 3.04.2014, ora 10:00,
a fost deschisã sesiunea a II-a de inscriere in
cadrul Programului national multianual de in-
fiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologi-
ce si de afaceri. Potentialii beneficiari ai Pro-
gramului sunt asteptati la sediul Incubatorului
Transfrontalier Tehnologic si de Afaceri Craio-
va din Calea Bucuresti, nr. 154 A, pentru depu-
nerea documentelor necesare privind include-
rea in program. Sesiunea de depunere a docu-
mentelor va fi deschisa pana la data de
30.04.2014, ora 17:00. Date de contact: Tele-
fon: 0251.470.549 / 0786.256.556. E-mail:
atde2011@yahoo.com.

Cãminul pentru Persoane Vârstnice Cra-
iova organizeazã în data de 12.06.2014 con-
curs de ocupare a postului pe perioadã nede-
terminatã de paznic - 1 post. Condiþiile de parti-
cipare, tematica ºi bibliografia sunt afiºate la
sediul instituþiei: Craiova, str. Tabaci, nr. 3. Re-
laþii suplimentare telefon: 0251/ 533.578 int 104.

COMUNA  CIOROIASI, titular al PLANULUI
URBANISTIC  GENERAL COMUNA CIOROIASI -
JUDETUL DOLJ, aduce la cunostinta publicului,
decizia etapei de incadrare a APM Dolj, in proce-
dura de reglementare conform HG nr. 1076 / 2004:
planul nu se supune evaluarii de mediu si nu se
supune procedurii de evaluare adecvata urmand
a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de
mediu. Documentatia care a stat la baza luarii de-
ciziei etapei de incadrare se poate consulta in
zilele de luni-joi intre orele 800 - 1600 si vineri intre
orele 800 - 1400, la sediul Agentiei  pentru Protectia
Mediului Dolj, str. Petru Rares nr. 1, Craiova,  ju-
detul Dolj, la sediul  titularului, Primaria Cioroiasi,
cu sediul  in satul Cioroiasi, comuna Cioroiasi,
judetul Dolj si pe site-ul Primariei Comunei Cioro-
iasi,  http://www.comunacioroiasi.ro. Propunerile
de reconsiderare a deciziei se vor transmite in
scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Dolj (fax: 0251.419.035, e-mail: office@apmdj.an-
pm.ro) in termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anuntului in mass-media.

Primãria comunei Brabova, judeþul Dolj
organizeazã concurs pentru postul de guard
în data de 28.04.2014, ora 11.00 - proba scrisã,
urmând ca proba interviu sã se organizeze în
data de 2.05.2014 ora 11.00. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la telefon: 0251/447.310.

În perioada Sfintelor Sãrbãtori Pascale ºi
în intervalul 1 – 4 mai 2014 S.C. SALUBRITATE
Craiova SRL va colecta deºeurile menajere de
la populaþie dupã graficul corespunzãtor fiecã-
rei zile, fãrã alte modificãri.

Conducerea Centrului ComercialConducerea Centrului ComercialConducerea Centrului ComercialConducerea Centrului ComercialConducerea Centrului Comercial
SUCPI Craiova ureazã tuturorSUCPI Craiova ureazã tuturorSUCPI Craiova ureazã tuturorSUCPI Craiova ureazã tuturorSUCPI Craiova ureazã tuturor
salariaþilorsalariaþilorsalariaþilorsalariaþilorsalariaþilor, colaboratorilor, colaboratorilor, colaboratorilor, colaboratorilor, colaboratorilor

ºi cãlãtorilor multã sãnãtate,ºi cãlãtorilor multã sãnãtate,ºi cãlãtorilor multã sãnãtate,ºi cãlãtorilor multã sãnãtate,ºi cãlãtorilor multã sãnãtate,
bucurii, sã fie împliniþi sufleteºtebucurii, sã fie împliniþi sufleteºtebucurii, sã fie împliniþi sufleteºtebucurii, sã fie împliniþi sufleteºtebucurii, sã fie împliniþi sufleteºte
alãturi de cei dragi, sã aibã partealãturi de cei dragi, sã aibã partealãturi de cei dragi, sã aibã partealãturi de cei dragi, sã aibã partealãturi de cei dragi, sã aibã parte

de un Paºte Fericit!de un Paºte Fericit!de un Paºte Fericit!de un Paºte Fericit!de un Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!
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E ziua în care se naºte speran-E ziua în care se naºte speran-E ziua în care se naºte speran-E ziua în care se naºte speran-E ziua în care se naºte speran-
þa, iubirea ºi gândul bun. E ziuaþa, iubirea ºi gândul bun. E ziuaþa, iubirea ºi gândul bun. E ziuaþa, iubirea ºi gândul bun. E ziuaþa, iubirea ºi gândul bun. E ziua
în care iertãm ºi dãruim. E ziuaîn care iertãm ºi dãruim. E ziuaîn care iertãm ºi dãruim. E ziuaîn care iertãm ºi dãruim. E ziuaîn care iertãm ºi dãruim. E ziua
Învierii Domnului! ConducereaÎnvierii Domnului! ConducereaÎnvierii Domnului! ConducereaÎnvierii Domnului! ConducereaÎnvierii Domnului! Conducerea
Corimex S.ACorimex S.ACorimex S.ACorimex S.ACorimex S.A. ureazã tuturor an-. ureazã tuturor an-. ureazã tuturor an-. ureazã tuturor an-. ureazã tuturor an-

gajaþilor ºi colaboratorilorgajaþilor ºi colaboratorilorgajaþilor ºi colaboratorilorgajaþilor ºi colaboratorilorgajaþilor ºi colaboratorilor
„Paºte Fericit!” Sã fie sãnãtoºi,„Paºte Fericit!” Sã fie sãnãtoºi,„Paºte Fericit!” Sã fie sãnãtoºi,„Paºte Fericit!” Sã fie sãnãtoºi,„Paºte Fericit!” Sã fie sãnãtoºi,

încrezãtori, cu multe realizãri ºiîncrezãtori, cu multe realizãri ºiîncrezãtori, cu multe realizãri ºiîncrezãtori, cu multe realizãri ºiîncrezãtori, cu multe realizãri ºi
împliniri alãturi de cei dragi!împliniri alãturi de cei dragi!împliniri alãturi de cei dragi!împliniri alãturi de cei dragi!împliniri alãturi de cei dragi!

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozi-
tate. Telefon: 0351/
416.198; 0768/623.964.

Coafez ºi tund la domici-
liul clientului. Telefon:
0785/ 449.260.

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. Tele-
fon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 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. Telefon:
0727/816.959.

Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland Cra-
iova. 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 îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane, 86
m.p. îmbunãtãþiri. Preþ
49.000 euro. Telefon:
0761/142.328.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea Bucu-
reºti, bl, A 13. Preþ 48.000
Euro. Telefon: 0351/
423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.

Vând casã cu 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 camere,
teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte, 1000
Euro negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada Râului,
nr. 162, vad comercial,
cadastru. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã Bucovãþ. Tele-
fon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari. Te-
lefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog
seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, liva-
dã, vie, în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
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· DIRECÞIA  SILVICÃ DOLJ organizeaza in ziua de 29.04.2014, incepind cu ora 10.00  la sediul
directiei silvice în conformitate cu prevederile OM nr. 1898 din 11.11.2010, LICITATII PUBLICE DESCHISE
CU STRIGARE,  pentru :

A. Masa lemnoasã fasonata certificatã FSC din producþia anului 2014,
          Directia Silvica Dolj  scoate la licitatie pentru producþia anului  2014 un volum net total 554 de mc, din care:
              Diverse Moi 302 mc, Diverse tari 33 mc si Qvercinee 219 mc.

B. Masa lemnoasã pe picior certificatã FSC din producþia anului 2014,
         Directia Silvica Dolj  scoate la licitatie pentru producþia anului  2014 un volum net total 6692 de mc, din care
       Diverse Moi 6692 mc.
       Înscrierile in vederea participarii la licitatii se fac la sediul Direcþiei Silvice Dolj  in zilele de 23.04.2014-

24.04.2014, intre orele 8:00-16,00
       Licitatiile vor avea loc la sediul Directiei Silvice Dolj, in data de 29.04.2014,  incepind cu ora 10.00
       Preselectia va avea loc in data de 24.04.2014, iar rezultatele preselecþiei vor fi fãcute cunoscute

persoanelor interesate în termen de 24 ore de la data incheierii acesteia.
       In vederea participarii la licitatii persoanele juridice vor depune la Directia Silvica Dolj urmãtoarele

înscrisuri actualizate la zi:
1) datele de identificare a persoanei juridice: denumire, sediu, adresa, telefon, fax, e-mail si altele

asemenea;
2) numarul de inregistrare al solicitarii de participare in vederea admiterii la licitatie, din registrul de

corespondenta al persoanei juridice;
3) numele, in clar, al conducatorului persoanei juridice, semnatura si stampila acestuia;
4) documentele de existenta legala a persoanei juridice (documentul care atesta inregistrarea

persoanei juridice la Oficiul Registrului Comertului si actul constitutiv al persoanei juridice) plus Certificatul
Constatator de la Oficiul Registrului Comertului privind structura acþionariatului ºi situaþia firmei;

5) atestatul de exploatare valabil (original si in copie) si cazierul tehnic (original si in copie), comple-
tate la zi ale ofertantului sau ale persoanei juridice  care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase
care se va adjudeca de catre ofertant;

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

7) Persoanele juridice neatestate pentru activitatea de exploatari forestiere pot participa la licitatie
daca prezinta antecontracte/contracte de prestari servicii (intocmite conform cerintelor caietelor de sarcini al
licitatiei) pentru exploatarea masei lemnoase solicitate, incheiate cu persoane juridice atestate;

       Nu vor fi admise la licitaþii persoanele juridice care:
? au datorii  la unitatile sau subunitatile Regiei  Nationale a Padurilor-Romsilva sau care  au  actionari

sau asociati persoane care au aceste calitati si la alte societati comerciale care au datorii la subunitatile Regiei
Nationale a Padurilor-Romsilva;

 nu au participat la preselecþie sau nu au depus toate documentele solicitate;
 nu au achitat tariful de participare si garantia de contractare la licitatie;
 antecontractele sau contractele de prestari servicii intocmite intre persoanele juridice neatestate

pentru exploatarea forestiera si cele atestate nu sunt intocmite conform cerintelor caietului de sarcini al licitatiei.
        Persoanele juridice care participa la licitatia de masa lemnoasa fasonata nu au obligatia prezentarii

documentelor de la pct 5).
        Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiei din data de 29.04.2014,

se ofera la negociere in aceiasi zi .
        Pentru a participa la negociere, persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de

participare specific licitatiei.
        Se va respecta cu strictete termenul de depunere a documentelor in vederea admiterii la licitatie.
        Listele de partizi pot fi consultate la sediul Direcþiei Silvice Dolj si a ocoalelor silvice, precum si pe

internet, la adresa www.rosilva.ro.
        Relaþii suplimentare la sediul Direcþiei Silvice Dolj-comp.Productie-Vinatoare.
        Telefon  0251/421363 sau fax 0251/597059,  intre orele 09.00 – 16.00.

Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, deschi-
dere 22 m, Telefon: 0784/
607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de Cra-
iova, cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZDA,
Calea Bucureºti, km 9,
ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m – 36 m. Telefon:
0762/109.595.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.

Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
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 lãþime
Centura de Nord, 15 E/mp.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdu-
re situatã în Ocnele Mari,
zona ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie +
alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Te-
lefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. 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 similar
în Craiova. Telefon: 0740/
887.095.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate (50
mp), str. General Maghe-
ru, 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. Te-
lefon: 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-diesel,
motor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte bunã.
Telefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
CÃÞEL Bichon, 7 luni, car-
net. Telefon: 0770/183.681.
300 lei, negociabil.

Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
COMBINÃ Levarda, stare
excepþionalã. Telefon:
0742/176.320.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 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 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATISTE
toate mãrimile manuale.
Telefon: 0723/684.511.
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Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37 cm,
120 Ron, aparate de ra-
dio Selena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon: 0729/
977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã per-
fectã. 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
piele 43 noi, piatrã poli-
zor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Tele-
fon: 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) pentru
Renault Megane 2. Tele-
fon: 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 întreþi-
nut. Preþ 600 lei negocia-
bil. Telefon: 0745/520.410;
0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO
ºi BMB 232. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.

Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolo-
siþi, antiderapante, cãru-
cior copii modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcu-
te dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil.
Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru fe-
luri, fãrã ulei, cu doar cinci
minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o pen-
dulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diagona-
lã 30 cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80
Ron garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pãdu-
re - Gorj. Telefon: 0745/
753.524.

Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei, gar-
niþã de unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defec-
þiune 50 lei, cuptor cu mi-
crounde geam spart 40
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã nea-
grã, schelã metalicã. Te-
lefon: 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 ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 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
negociabi l .  Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil ,  covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã 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, semidecoman-
dat, Valea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã). Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã,
250 lei/lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Tele-
fon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºuni-
lor din solarii suspendate.
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 se-
rioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
CESIONEZ 100% acþiuni
societate J 16/ 646/ 1998
cu titlu gratuit. Cei interesaþi
pot sã sune la nr. 0729/
891.997 ºi au obligaþia sã
achite taxele de transcrie-
re care sunt mult mai mici
decât taxele de înfiinþare.
Cumpãr ºi plantez pomi
în curþi sau grãdini. Împãr-
þim fructele. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.

PIERDERI
PIERDUT COD FISCAL
NR. 20217706. Se de-
clarã nul.
Pierdut cãþel rasa Bichon,
în zona Stadionul Tinere-
tului, strada Buziaº, în vâr-
stã de 6 luni. Rãspunde
la numele Frichi. Gãsito-
rului bunã recompensã.
Telefon: 0743/091.520;
0743/838.383.
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PREMIER LEAGUE –
RESTANÞE

Marþi: Arsenal – West Ham 3-1 (Podol-
ski 44, 78, Giroud 55 / Jarvis 40).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Ever-
ton – 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. Arsenal 67 14. Aston V.* 34
5. Everton* 66 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.

SPORT  LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

PRO TV
20:30 – FOTBAL – Cupa României, se-

mifinale, manºa secundã: Dinamo – Steaua
(în tur 0-3).

DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de la

Monte Carlo: ziua a 4-a.
DIGI SPORT 3

18:00 – VOLEI (M) – Finala Ligii Naþi-
onale, meciul 3, se joacã 3/5: Municipal Za-
lãu – Tomis Constanþa (scor 0-2) / 20:00,
22:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Real
Madrid – Olympiakos, Barcelona – Galata-
saray.

EUROSPORT 2
15:00 – CICLISM – Cupa Franþei /

17:30, 20:00 – HOCHEI PE IARBÃ – Liga
Europeanã, la Eindhoven, în Olanda.

TVR 2
11:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:

Dinamo – CSM Olimpia Bucureºti.
TVR 3

20:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:
RCM Timiºoara – Farul Constanþa.

Eliminatã de Real Madrid în sfertu-
rile Ligii Campionilor ºi învinsã clar
de Bayern Munchen în lupta pentru
titlu, adjudecat de formaþia bavarezã
cu ºapte etape înainte de finiºul
campionatului, Borussia Dortmund
mai poate scoate ceva din acest sezon
în Cupa Germaniei, competiþie unde a
ajuns, marþi searã, în ultimul act,
dupã ce a dispus cu 2-0, pe teren
propriu, de Wolfsburg. BVB a rezol-
vat calificarea încã din prima reprizã!

Dortmund s-a calificatDortmund s-a calificatDortmund s-a calificatDortmund s-a calificatDortmund s-a calificat
în finala Cupei Germanieiîn finala Cupei Germanieiîn finala Cupei Germanieiîn finala Cupei Germanieiîn finala Cupei Germaniei

Adversara Borussiei în duelul pentru trofeu, programat în 17 mai  pe stadionul Olimpic din
Berlin, s-a stabilit asearã târziu, odatã cu disputarea partidei dintre laureata sezonului trecut,

Bayern Munchen, ºi divizionara secundã FC Kaiserslautern.

Au marcat Mihtarian (13) ºi Lewan-
dowski (43), la serviciu gãsindu-se
de fiecare datã Reus. Cele douã
fuseserã recent faþã în faþã ºi în
Bundesliga, meci încheiat tot cu o
victorie a Borussiei, ºi tot pe „Iduna-
Park”, 2-1.

Este doar al 6-lea ultim act bifat de
Borussia în istoria de 79 de ani a
întrecerii, întreruptã însã între 1943
ºi 1953 din cauza celui de al II-lea
rãzboi mondial ºi a urmãrilor sale. În

prcedentele cinci finale, galben-negrii
au un bilanþ pozitiv, 3-2. Victoriile au
venit cu Alemannia Achen (2-0 în
1965), cu Werder Bremen (4-1 în
1989) ºi cu Bayern Munchen (5-2 în
2012), iar eºecurile cu Hamburg (0-3
în 1963) ºi cu aceeaºi Bayern Mun-
chen (1-2 dupã prelungiri în 2008).

Performanþã identicã
ºi pentru Rennes,
în Franþa

Trecând graniþa de sud-vest a
Germaniei, Rennes a bifat un rezultat
similar în Haxagon, trecând cu 3-2
„acasã” de revelaþia întrecerii, fosta
echipã a lui Claudiu Keºeru, Angers
(Ligue 2). Vizitatorii au deschis ºi
închis ostilitãþiile, prin guinezul Yattara
(3, 89 pen.), în timp ce pentru amfi-
trioni au punctat Toivonen (15),
Grosicki (36) ºi Makoun (48).

Ca ºi în cazul Borussiei, este a 6-a
finalã pentru Rennes, palmares 2-3. A
câºtigat în 1965 (3-1 la rejucare cu
Sedan) ºi 1971 (1-0 cu Lyon), încli-
nându-se în 1922 (0-2 cu Red Star),
1935 (0-3 cu Marseille) ºi 2009 (1-2
cu Guingamp).

În finala programatã în 3 mai, pe
„Stade de France”, Rennes va în-
frunta învingãtoarea dintre Guin-
gamp ºi AS Monaco, formaþii ce s-au
întâlnit asearã, pe terenul celei
dintâi.

Robert Lewandowski a înscris, marþi searã, golul sãu cu numãrul 100 în tricolul Borussiei.
Din varã, însã, internaþionalul polonez nu va mai îmbrãca echipamentul galben-negru,
parafând deja un acord cu marea rivalã a celor din Dortmund, Bayern Munchen.

Chiar dacã era dat ca si-
gur din varã drept noul an-
trenor al lui Tottenham, Lo-
uis van Gaal (62 de ani) ar
putea fi deturnat din drumul
cãtre “White Hart Lane”.
Tehnicianul a anunþat de mai
multã vreme cã va renunþa
sã antreneze naþionala Olan-
dei dupã Campionatul Mon-
dial din vara acestui an, iar
pe fir a intrat imediat Daniel
Levy, preºedintele grupãrii
unde evolueazã Vlad Chiri-
cheº.

Între timp, de antrenorul
batav se mai aratã interesaþi
ºi fraþii Glazer, ºefii lui Man-
chester United. Aceºtia încã
nu sunt hotãrâþi dacã sã îl
demitã la finalul sezonului pe
David Moyes, dar, în cazul în care acest lu-
cru se va întâmpla, van Gaal este preferatul
americanilor, a scris, ieri, cotidianul De Te-
legraaf.

Rãmâne de vãzut dacã acesta va ajunge
pe banca lui Tottenham sau pe cea a lui
Manchester United, dar este cert un lucru:
olandezul ºi-a fixat ca obiectiv sã pregã-
teascã o echipã din Premier League, din se-
zonul 2014-2015.

Tottenham ar putea rãmâne cu buza umflatã

United, tentatã de Louis van Gaal

Louis Van Gaal se aflã din 2012 pe banca
naþionalei Olandei, selecþionatã pe care a ca-
lificat-o la Cupa Mondialã din Brazilia, dupã
ce a câºtigat, cu 28 din 30 de puncte posibi-
le, grupa preliminarã din care au mai fãcut
parte reprezentativele României, Ungariei,
Turciei, Estoniei ºi Andorrei.

La CM, Olanda, vicecampioana en-titre,
face parte din grupa B, alãturi de Spania
(deþinãtoarea trofeului), Chile ºi Australia.

Preºedintele clubului Paris Saint-Germain,
Nasser Al-Khelaifi (foto stânga), a dat asi-
gurãri cã îºi doreºte ca antrenorul Laurent
Blanc (foto dreapta) sã rãmânã la condu-
cerea campioanei Franþei ºi în sezonul vii-
tor, conform unui interviu acordat presei din
Hexagon.

De la eliminarea, pe 8 aprilie, a echipei
pariziene în faþa lui Chelsea, în sferturile de
finalã a UEFA Champions League, urmatã
cinci zile mai târziu de o înfrângere în cam-
pionat (0-1 la Lyon), au apãrut zvonuri lega-
te de o eventualã plecare a lui Blanc de pe
banca liderului autoritar din Ligue 1.

“Sunt extrem de surprins sã citesc diver-
se comentarii despre antrenorul nostru Lau-
rent Blanc. Este simplu:
el este antrenorul nostru
astãzi ºi insist asupra
faptului cã îmi doresc sã
rãmânã. Am fost foarte
clar înaintea returului
din UEFA Champions
League cu Chelsea, iar
pãrerea mea nu s-a
schimbat dupã acel meci.
Laurent Blanc are susþi-
nerea mea necondiþiona-
tã ºi nimic din ce se în-
tâmplã pe teren nu poa-
te schimba asta”, a de-

Preºedintele lui PSG a înlãturat orice zvonuri

privind o eventualã plecare a lui Blanc
clarat, de la Doha, Nasser Al-Khelaifi.

Blanc are posibilitatea de a-ºi trece în pal-
mares în acest weekend un nou trofeu cu
echipa din capitala Franþei. PSG va disputa
sâmbãtã, de la ora 22:00, în direct la Digi
Sport 1, finala Cupei Ligii, cu Lyon, pe “Stade
de France”. Cu Blanc antrenor, PSG a câº-
tigat în 2013 Supercupa Franþei, dupã 2-1
cu Bordeaux. Meciul s-a jucat în Gabon, la
Libreville, pe “Stade De L’Amitie”.

Laurent Blanc, în vârstã de 48 de ani, venit
la PSG la începutul sezonului (în locul lui
Carlo Ancelotti, plecat la Real Madrid) ºi este
sub contract pânã în 2015. Tehnicianul dis-
pune ºi de o prelungire a angajamnetului,
pânã în 2016.
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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

Marţi seara a avut loc în sala „Horia Demian” din Cluj-
Napoca, All Star Game-ul, meciul vedetelor Ligii Naţionale,
câştigat de selecţionata Sudului, care s-a impus cu 135-124
în faţa celei „gazdă”. Pentru Sud au evoluat şi jucătorii de la
SCM Universitatea Craiova: Travis Bureau, Andrei Căpuşan
şi LeVar Seals, aceştia aducându-şi aportul atât la succesul
echipei, dar mai ales la spectacolul de pe parchet. MVP-ul
disputei a fost ales starul Energiei Rovinari, Louis Darby
junior. Bureau a participat şi la concursul de slam-dunk,
câştigat de Josh Sparks de la Mobitelco Cluj, după o finală
cu Adi Guţoaia. LeVar Seals a fost implicat în concursul
aruncărilor de 3 puncte, adjudecat însă de jucătorul Sibiu-
lui,  Devon Austin, în finală cu Will Franklin de la Oradea.

Mateiu, F. Alexandre, M. Goiano, Avrămia, Herghelegiu şi N. Roşu vor evolua în alb-albastru din vară

Craiova se întăreşte masiv pentru sezonul viitor
Deja a fost demarată campania de transferuri la
CS Universitatea, ţinta fiind revenirea în Europa

la finalul campionatului următor
Cum ar putea arăta lotul CS Universitatea din vară: S. Lung (Brac,

Latinovic) – Marcelo Goiano (Kitanovski, Cârjă), Avrămia (Ljubinko-
vic, Tomic), Izvoranu (Pătraşcu, Patriche), Momcilovic (Vătăjelu, Vel-
covici) – Mateiu (Pleşan, Câju) Fernando Alexandre (Ad. Ionescu,
Vandelannoite) - Herghelegiu (Varga, Ganea), Ferfelea (Gorovei, I.
Şerban), N. Roşu (Sin, Valskis) –– Curelea (Ivan, Dragicevic).

Patronii de la CS Universitatea par să nu
mai aibă răbdare şi chiar dacă promoarea nu
este nici pe departe asigurată şi mai sunt emoţii
în privinţa dreptului de promovare, au declan-
şat deja campania de achiziţii pentru sezonul
următor. Se preconizează formarea unei echipe
care să-şi propună calificarea în cupele euro-
pene la finalul campionatului viitor. Pentru
postul de portar, sârbul Bojan Brac şi-a de-
monstrat calităţile şi va rămâne în lot şi de la

vară. Ca back-up va rămâne tânărul
Nemanja Latinovic, dar nu este ex-
clusă nici crearea unei concurenţe mai
puternice prin „repatrierea” lui Silviu
Lung jr., care ar fi astfel din nou an-
trenat de tatăl său. Pentru postul de
fundaş central, CSU are deja o vari-
antă certă, internaţionalul de tineret
Adrian Avrămia (22 de ani), de la
CSMS Iaşi, semnând din iarnă şi se
va alătura lotului craiovean în vară.
Colegul său de linie va fi ales dintre
actualele variante de stoper: Izvora-
nu, Pătraşcu, Ljubinkovic, Patriche

şi Tomic. Pe stânga, Bogdan Vătăjelu pare
sigur de postul său, însă în vizorul grupării
din Bănie este şi sârbul Marko Momcilovic
(27 de ani) de la Pandurii. Postul de fundaş
dreapta este unul problematic la CSU. Cei doi
jucători de profil, Cârjă şi Kitanovski, nu au
dat satisfacţie, uneori fiind folosit acolo sto-
perul Ljubinkovic. Astfel, gruparea din Bănie
intenţionează să apeleze la piaţa portugheză,
de unde l-ar dori pe brazilianul de 27 de ani

de la  Academica Coimbra, Marcelo
Goiano. Marcelinho Augusto Teixeira
Ferreira este titular de drept al grupării
lusitane şi este cotat la 500.000 de euro
de transfermarkt.com. Tot de la echipa
pregătită de Sergio Conceicao, CSU şi-a
anunţat intenţiile de a-l transfera pe mij-
locaşul central Fernando Alexandre, de
28 de ani, care ar întări linia mediană.
Un alt jucător care va ajunge din vară în
Bănie este mijlocaşul de 24 de ani de la
FC Braşov, Alexandru Mateiu. Liga2.ro
a anunţat că pentru aceeaşi zonă de te-
ren este vizat şi mijlocaşul ofensiv al ce-
lor de la Concordia Chiajna, Neluţ Roşu, în
vârstă de 20 de ani, jucător format de CFR
Cluj şi ofertat şi de Dinamo. Cotat la 500.000
de euro de site-urile de mercato, Roşu a mar-
cat 6 goluri în 24 de meciuri în Liga I. Tot un
mijlocaş ofensiv a fost acontat deja, Andrei
Herghelegiu de la CSMS Iaşi (22 de ani, 5
goluri în acest sezon) urmând să vină „la pa-
chet” cu Avrămia. Postul de atacant este unul
considerat neacoperit de conducătorii olteni,

Costin Curelea avându-l concurent doar pe
tânărul Andrei Ivan, în condiţiile în care Dra-
gicevic este accidentat, iar Albert Voinea se
va întoarce la Pandurii, de unde a fost îm-
prumutat. Conducătorii craioveni au câteva
ţinte deja, preconizându-se aducerea unui vârf
cu cifre. „Pentru posturile de fundaş dreapta
şi atacant, clubul pregăteşte două tranzacţii
bombă, care ar zgudui piaţa transferurilor din
România”, anunţă revista Maximasport.

Site-ul oficial al CS Universitatea Craiova publică o
statistică a echipei după sezonul regulat, cifrele re-
flectând faptul că echipa din Bănie a dominat seria a
doua a ligii secunde. Astfel, alb-albaştrii au încheiat
sezonul regulat cu 49 de puncte, cu 12 mai multe faţă
de ocupanta poziţiei secunde. Au contabilizat cele mai
multe victorii, 15 la număr. Au avut cel mai bun atac
din campionat: 33 de goluri marcate (1,5 pe meci);
dar şi cea mai bună defensivă: 11 goluri primite (0,5
pe meci). Universitatea a cunoscut două serii de re-
zultate fantastice: 7 victorii la rând odată cu instalarea
lui Ovidiu Stângă la timona echipei, 5 succese fără
gol primit din momentul în care Balint a sosit în Bă-
nie, iar seria poate fi îmbunătăţită. Cinci jucători au
bifat peste 1.500 de minute în competiţie, formând
nucleul care a dus greul campionatului. Bojan Brac
are 2.100 de minute pentru Craiova. Practic, cu ex-
cepţia ultimului joc, cu CS Mioveni, portarul sârb a
fost întotdeauna prezent în 11-le de start alb-albastru.
Brac şi-a stabilit şi un record personal de-a lungul
întrecerii: 13 partide fără gol primit, având un pro-

Echipa feminină de handbal
SCM Craiova a pierdut ieri, scor
25-26, partida amicală susţinută
în deplasare, cu CSM Bucureşti.
În acest joc, antrenorul Aurelian
Roşca, a avut la dispoziţie tot lo-
tul, cu excepţia ucrainencei Yulia
Snopova, care a revenit în Bă-
nie, dar a fost menajată după că-
lătoria din ţara natală, unde se în-
torsese pentru a-şi reînnoi viza
de şedere în România. Marţi, la Chiajna, handbalistele de la SCM Craiova
au învins cu scorul de 32-24, lotul României de junioare I, iar mâine, de la
ora 16, în Sala Polivalentă din Craiova, CSM Bucureşti va la întoarce vizita
jucătoarelor craiovene pentru un al doilea test. „Au fost meciuri utile din
toate punctele de vedere, acum ştim unde ne aflăm cu pregătirea şi pe ce
să punem accentul pentru a remedia deficienţele din jocul nostru” a spus
unul dintre tehnicienii echipei din Bănie, Gheorghe Sbora.

SCM Craiova a pierdut la limită
amicalul cu CSM Bucureşti

Statistica sezonului
regulat reflectă
superioritatea CSU

centaj de 61,9%. Defensiva a fost condusă de cele
mai multe ori de Florin Pătraşcu, 1847 minute, şi Zoran
Ljubinkovic, 1577 minute. Cel mai utilizat junior în
acest an competiţional a fost mijlocaşul de bandă Cristi
Ganea, 1590 de minute în care a reuşit 3 goluri, 2 cu
Motru, unul de trei puncte cu FC Bihor. Deşi a venit
în timpul campionatului, abia în etapa a cincea, Cos-
tin Curelea a fost titular în toate jocurile ce au urmat,
bifând 1515 minute în alb-albastru. Curelea a marcat
de 9 ori în cele 17 partide, fiind golgheterul seriei. 

All Star Game 2014 Bureau, Seals şi Căpuşan au
„prestat” pentru victoria Sudului

Marcelo
Goiano Neluţu

Roşu


